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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

23 maj 2018

Datum då anslaget sätts upp

1 juni 2018

Datum då anslaget tas ned

22 juni 2018

Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Gunilla Sandkvist
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Dnr

Ny bad- och simanläggning - dialog
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Anna-Karin Kvarnemar, projektledare SUK, informerar nämnden om
projektet med ny bad- och simanläggning.
- Fasadbeskrivning – materialval och helhetsintryck när simhall och ishall
byggs samman. Det skall synas att det är en aktiv anläggning.
- Presentation av planlösning.
- Handlingar går ut på granskning 1 juni.
- 15 juni presenteras ett preliminärt pris.
- 15 augusti presenteras ett riktpris.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Konstnärlig gestaltning ny bad- och
simanläggning - information
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Information i ärendet sker på nämndens möte i juni 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef kultur, informerar:
- Aktiv senior, Kickoff på Ljuspunkten den 5 juni.
Dialogmöten runt om i kommunen, startar den 28 maj.
Rekrytering av koordinator.
- Sista plasket i Håstens simhall var uppskattat med cirka 130 badande.
- Dialogmöte gällande Kallbadhuset den 4 juni mellan Kultur- och
fritidsförvaltningen, NOD, Hamn- och gatuförvaltningen, SUK
serviceförvaltningen, VFAB och Västerport.
- Fråga ställdes av Lars – Ingvar Lindblom (M) vid nämndsmötet den 25
april angående att installera bastu i ishallen. Förvaltningen svarar att det
inte är aktuellt.
2. Jari Kajanne, avdelningschef ungdom, informerar:
- Inspelning av filmen VBG på ungdomsavdelningen har fått mycket
uppmärksamhet. Filmen som är inspelad i marknadsföringssyfte kommer
att lanseras på Varbergs webben i augusti 2018.
3. Christina Josefsson, förvaltningschef, informerar:
- Förvaltningen kommer gemensamt att ansvara för midsommarfirandet i
societetsparken 2018 eftersom det inte gått att engagera någon ideell
förening i år.
- Rapport från gestaltningskonferens i Kungsbacka. Konsten att gestalta
livsmiljö.
- Rekrytering av förvaltningschef pågår. Intervjuer kommer att ske med tre
utvalda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Namnsättning Bua ungdomsgård - information
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Avdelningschef ungdom Jari Kajanne informerar att det har tagits fram tre
namnförslag.
Förslagen diskuteras.
Beslut kommer att tas på nämndens möte i augusti 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KFN 2018/0048

Tertialrapport 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna tertialrapport för januari-april 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning”
framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för
kommunens uppföljning.
Rapporten innehåller resultat som uppnåtts inom de strategiska målen och
strategiska inriktningarna samt en verksamhetsbeskrivning. Rapporten
innehåller även en ekonomisk analys av drift- och investeringsutfall med
tillhörande prognos för helåret samt en uppföljning av nyckeltalen. Det
finns även med en personaluppföljningsdel.

Beslutsunderlag
Tertialrapport 2018.

Jämställdhetsbedömning
En jämställdhetsbedömning görs i beslutsunderlaget för mål- och
inriktningar.

Övervägande
För drift- och investeringsutfallet är den preliminära bedömningen att inga
anmärkningsvärda avvikelser kommer att inträffa och därmed är prognosen
en budget i balans (inklusive beviljade medel ur resultatreserven).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2018/0031

Åtgärdsvalsstudie - aktivitetspark för skate
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att ge förvaltningen anstånd till kultur- och fritidsnämndens
sammanträde i augusti 2018 med redovisning av åtgärdsvalsstudie
avseende aktivitetspark för skate.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
2017-11-28, § 295, beslutade kommunstyrelsen att avbryta projekt
Multipark. I samma beslut uppmanades kultur- och fritidsnämnden att
initiera en åtgärdsvalsstudie gällande aktivitetspark för skate. Kultur- och
fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2018-02-28, § 20, att
genomföra en åtgärdsvalsstudie för ovan projekt. Åtgärdsvalsstudien skulle
vara färdig till nämndens sammanträde i maj 2018.

Beslutsunderlag
Protokoll KS 2017-11-28 § 295 KS 2013/0294
Protokoll KFN 2018-02-28 § 20 KFN 2018/0031

Övervägande
Då ärendet har pågått under en lång tid och olika förslag på placering,
utformning och omfattning har beskrivits så har många nyckelpersoner
inom andra förvaltningar slutat inom kommunen. Ett arbete har påbörjats
med dialoger för att kunna bilda en uppfattning av tidigare gjort arbete,
granska olika alternativa placeringar och omfattning av anläggningen.
Förvaltningen har påbörjat dialogen med de två skateföreningar som verkar
inom Varberg. Det krävs dock vidare arbete med att mer i detalj se på hur
och var en aktivitetspark för skate kan etableras. Synergi med befintliga
funktioner, tillgänglighet till platsen och en bra lokalisering utifrån
föreningsperspektiv är viktigt att fånga upp så satsningen blir framgångsrik.
För att skapa rätt förutsättningar för det arbetet behöver förvaltningen en
framflyttad tidpunkt för redovisning av åtgärdsvalet från maj till augusti.
En föreslagen placering påverkar dessutom hamn- och gatunämndens
arbete med att investera i en framtida utflyktslekplats på Håsten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KFN 2017/0126

Kommunala bidrag till studieförbund i Varberg
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna förvaltningens utredning gällande förändring av
fördelningsmodell för bidrag till studieförbunden.
2. att ge förvaltningen i uppdrag att vid översynen av kommunens
bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsområdet 2019 förändra
fördelningsmodellen för studieförbund i enlighet med utredningens
förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunala bidrag utgår idag till de studieförbund som ingår i
Folkbildningsrådet (ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet,
Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan, Sensus, Ibn Rushd,
Kulturens och NBV). Bidrag till SISU Idrottsutbildarna utgår enligt särskild
ordning. Endast verksamhet som bedrivs inom Varbergs kommun kan ligga
till grund för bidrag. För att kunna söka stöd från kultur- och
fritidsnämnden finns ett antal allmänna och särskilda bestämmelser som
måste vara uppfyllda.
Bidragsfördelningen som används och beskrivs i de kommunala
bidragsbestämmelserna följer en modell framtagen på förvaltningen för ett
antal år sedan. Det kommunala bidraget fördelas som grundbidrag (70
procent), volymbidrag (10 procent) och målgruppsbidrag (20 procent).
Folkbildningsrådet fördelar och beslutar årligen om statsbidrag till
studieförbunden enligt förordningen om statsbidrag till folkbildningen
(2015:218). Folkbildningsrådets statsbidrag till studieförbunden fördelas
som verksamhetsbidrag (82 procent), varav studiecirkel (62 procent),
annan folkbildningsverksamhet (5 procent), kulturprogram (15 procent),
organisationsbidrag (10 procent) och tillgänglighetsbidrag (8 procent).
Halmstads, Falkenbergs och Hylte kommun använder idag
Folkbildningsrådets modell. Kungsbacka kommun kommer troligtvis också
att gå över till modellen.

Beslutsunderlag
Kommunala bidragsbestämmelser.
Utredning Kommunala bidrag till studieförbund.
Statsbidrag till studieförbund 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-05-23

10

Jämställdhetsbedömning
En förändring av bidragsfördelningen påverkar inte jämställdheten vad
gäller antalet kvinnor och män eller jämställdheten mellan dem i de
bidragsberättigade studieförbunden. Ur ett jämlikhetsperspektiv kan det
dock bli en positiv förändring vad gäller tillgänglighetsbidraget som syftar
till att utveckla verksamheten för personer med funktionsnedsättning och
behov av särskilt stöd. Som grund för bidragsfördelningen ligger statens
fyra syften till stöd för folkbildningen vilka indirekt verkar för ett jämställt
arbete i förbunden:
• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att
påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i
samhällsutvecklingen
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället
• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Övervägande
Förslaget innebär att fördelningen av det kommunala bidraget till
studieförbunden anpassas till de kriterier som folkbildningsrådet fastställt
avseende fördelningen av det statliga bidraget. Detta innebär att
studieförbunden i Varberg får samma modell för de kommunala bidragen
som de har för de statliga bidragen. Detta är, enligt Hallands
Bildningsförbund, studieförbundens egen önskan. Storleken på det
kommunala bidraget påverkas inte av förslaget. Beräkningen av
fördelningen av bidrag kommer att ombesörjas av Hallands
Bildningsförbund och påverkar inte tjänstemannaorganisationens
arbetsinsats.
En jämförelse mellan nuvarande bidrag och en beräkning som bygger på
förslaget visar följande:
•
•
•

fem studieförbund skulle få en ökning av bidrag på mellan 300 och
89 600 kronor.
fyra studieförbund skulle få en minskning av bidrag på mellan 4 600
och 59 500 kronor.
Ibn Rushd skulle varit utan bidrag även med detta förslag.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2018/0056

Remiss - förslag till policy för medborgardialog i
Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka förslag till policy för medborgardialog i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till policy för medborgardialog i Varbergs kommun har arbetats
fram som berör alla kommunens nämnder.
Många medborgare vill engagera sig i utvecklingen av sin kommun, men
många gånger endast för en begränsad tid eller för ett särskilt område eller
fråga. Dessutom är förtroendevalda måna om och intresserade av att föra
dialog med medborgarna för att på så sätt få så många perspektiv på en
fråga som möjligt.
Medborgardialog ersätter inte den representativa demokratin utan
kompletterar den. Medborgardialogen ska ge de förtroendevalda ett
bredare underlag inför beslut samt vara ett komplement till det
beslutsunderlag som tjänstepersonerna tar fram. De förtroendevalda har
alltid ansvaret för helhetsbedömningar och för att fatta de slutliga besluten.
Förslag till policy för medborgardialog översänds, efter beslut av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06, § 105, på remiss till
kommunens nämnder och bolag. Yttrande ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast 2018-06-30.

Beslutsunderlag
Policy för medborgardialog i Varbergs kommun.

Jämställdhetsbedömning
Vid genomförande av medborgardialog är det av största vikt att båda könen
blir procentuellt fördelade. Det bör i planeringsfasen finnas en plan för hur
inbjudan når ut till medborgare av båda könen. Genom att medvetandegöra
jämställdhetsfrågan i tidigt skede och bjuda in till medborgardialog på olika
sätt ökar chansen för en jämnare fördelning av könen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har inget att tillägga vad gäller policyn för
medborgardialog i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KFN 2018/0063

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för
Kvarnliden 9 m.fl.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka förslaget till detaljplan för Kvarnliden 9 m.fl., med
rekommendationen att man i det fortsatta detaljplanearbetet prövar
andra sätt att anpassa skalan till omkringliggande bebyggelse.
Reservation
1. Pierre Ringborg (MP) reserverar sig skriftlig mot beslutet.
2. Anna Vilfalk (SD) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträde
Pierre Ringborg (MP) med bifall av Anna Vilfalk (SD) yrkar på att avstyrka
förslaget till detaljplan för Kvarnliden 9 m. fl. utifrån att det är allt för
volymmässigt och omfattande på en begränsad area.

Beslutsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets
förslag och Pierre Ringborgs (MP) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordförande ställer proposition enligt följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Pierre Ringborgs (MP) förslag.
Med nio ja-röster för arbetsutskottets förslag och två nej-röster för Pierre
Ringborgs (MP) förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Beslutande
Sven Andersson (M)
Kaarina Andersson (M)
Christofer Bergenblock (C)
Lars-Ingvar Lindblom (M)
Inger Brosved (L)
Pierre Ringborg (MP)
Linda Berggren (S)
Marcos Monge Lopez (S)
Viveca Haugness (S)
Justerandes signatur

Ja
x
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Robin Svensson (S)
Anna Vilfalk (SD)
Summa
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x
9

x
2

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger i centrala Varberg mellan Östra Långgatan och Södra
Vägen. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga flerbostadshus,
delvis med inriktning på ungdomsbostäder. Bostäderna ämnas för
ungdomar mellan 18 och 24 år där effektiva lägenhetslösningar erbjuds,
med främst ett, två eller tre rum och kök. Byggnaderna placeras med
långsidor mot Östra Långgatan och Södra Vägen och en skyddad innergård
skapas mellan husen. På tomten föreslås bebyggelse i fyra till sex våningar
samt inredd vindsvåning.
Området ingår i ”Stadens karaktärer – kulturmiljöer i Varbergs
stadsområde” och kallas ”1b Lilla Berg och Pilhagen”. Det aktuella området
är dock obebyggt. Förändring av byggnader som idag avviker från de tydliga
karaktärsdragen bör inte medföra större påverkan på den övergripande
karaktären och de kulturhistoriska värdena ska kunna bevaras. Föreslagen
exploatering och reglering i detaljplan följer rekommendationerna för
området genom att placera bebyggelsen i fastighetsgräns mot gata, sadeltak
samt takkupor. Föreslagen bebyggelse möter även upp planerad ny
bebyggelse i kvarteret Mästaren och trappar ner nockhöjden från kvarteret
Mästaren mot Rosenfredsskolan.
Enligt riktlinjerna ska nya bostäder tillkomma genom förtätning av
stadsområdet och stadskärnan utvecklas varsamt som blandad
stadsbebyggelse. Bostäder och verksamheter ska vara en viktig del av
stadskärnans innehåll.
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Kvarnliden 9 m.fl.,
Samrådshandling, 2018-03-28 Varbergs kommun

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig i ärendet.

Övervägande
Inledningsvis är det värt att påpeka att det har skett en stor förändring av
stadsbilden i den här delen av Varberg på väldigt kort tid. Det är i
sammanhanget viktigt att inte bara överväga varje byggnation för sig utan
även reflektera över de kumulativa effekterna av de detaljplaner som tas
fram.
Justerandes signatur
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Skala och volym är två helt avgörande aspekter för att bevara kulturmiljön i
Varbergs innerstad. I det direkta närområdet kring kvarteret Kvarnliden är
Rosenfredsskolan utmärkande i såväl skala som stil. Den
nationalromantiska tegelbyggnaden utmärker sig i tydligt i höjd gentemot
den lägre bebyggelsen och är ett landmärke i staden. Det är därför tveksamt
om det är positivt att den föreslagna bebyggelsen, som anges i
planförslaget, möter upp planerad ny bebyggelse i kvarteret Mästaren, när
det gäller nockhöjd. I planförslaget anges att Mästarens något högre skala
samverkar med närliggande Rosenfredsskolan, men mot detta kan invändas
att eftersom Rosenfredsskolan är ett landmärke i staden behöver den rymd
för att fortsätta fungera som ett sådant. Bebyggelsen på Kvarnliden 9 (och i
förlängningen även Mästaren) riskerar istället att konkurrera med
Rosenfredsskolan som därmed kan förlora sin särställning när det gäller
höjd och volym.
Kulturmiljöprogrammet anger att stadskärnan ska utvecklas varsamt för att
de kulturhistoriska värdena ska kunna bevaras. Ett sätt att säkerställa detta
är att ta fram gestaltningsprinciper som kan fungera som vägledning i det
fortsatta arbetet med förtätning och utveckling av Varbergs stadskärna, och
bidra till att helhetsperspektivet av kulturmiljön i stadsbilden inte går
förlorat.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2018/0064

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för
del av Getakärr 2:6 m. fl. Kvarnagården östra
industriområde
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka förslaget på ny detaljplan för del av Getakärr 2:6 m.fl.
Kvarnagården östra industriområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för verksamhetsmark
som industri och lager, och på så vis möjliggöra en utveckling av den östra
delen av industriområdet Kvarnagården. Planeringen syftar också till att
planlägga befintlig gokartbana, som idag ligger inom mark som är planlagd
för koloniträdgårdar. För att bibehålla naturvärdena utmed Himleån
fastställs ett område mot Himleån som natur. Området kantas av
industribyggnader med varierande arkitektonisk kvalitet och infarten
saknar idag en tydlig och välkomnande utformning.
Eftersom läget är exponerat och utgör entré till Varberg krävs omsorgsfull
utformning och gestaltning av byggnad och kvartersmark utmed
Värnamovägen. Det handlar dels om det arkitektoniska uttrycket inom
området, men även om skyltning och utemiljön. Byggnaderna kan utformas
så att baksideskänslan minimeras, till exempel kan synintrycket av
inlastningen minskas genom att någon sorts avskärmning anordnas.
Gällande skyltningen inom området placeras skyltar med fördel på
byggnadernas fasad alternativt skapas ensamordnad plats för skyltning.
Plankartan reglerar att skyltar utmed Värnamovägen endast får förekomma
på fasad. Belysningen är också viktig för hur området uppfattas och hur det
påverkar omgivningen. Digitala skyltar är inte att föredra då de kan
distrahera och skapa ett stökigt intryck.
I det tidigare planarbetet för Kvarnagårdens östra industriområde
genomfördes en arkeologisk utredning av området inom Getakärr 2:6, men
planen vann aldrig laga kraft. I den dåvarande utredningen bedömdes inga
ytterligare åtgärder som aktuella. I samband med att detaljplanearbete
återupptogs och planområdet utvidgades gjordes en arkeologisk utredning
av den del som tidigare inte utretts. Inga lämningar som föranleder krav på
ytterligare arkeologiska insatser framkom inom området.
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Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för del av Getakärr 2:6
m.fl. Kvarnagården östra industriområde. Samrådshandling, 2018-03-28
Varbergs kommun.

Jämställdhetsbedömning
Områdets karaktär och verksamhet (industri och verksamhet) gör det extra
viktigt att man genom trygghetsskapande åtgärder, till exempel belysning
och gestaltning av utemiljöer, gör området lika tillgängligt och
välkomnande för båda könen.

Övervägande
Det är positivt att detaljplanen betonar vikten av gestaltning av området,
särskilt avseende arkitektur, utemiljö, belysning och skyltning, eftersom
området utgör entré till Varberg. I övrigt har kultur- och fritidsnämnden
inget att tillägga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0076

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan
för del av Getakärr 2:1, 2:6, 2:7 och 2:9, östra
Holmagärde, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka förslaget till ny detaljplan för Östra Holmagärde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planförslaget har tagits fram för att pröva en utbyggnad av ett nytt
industriområde utmed Värnamovägen väster om E6. Planförslaget omfattar
ett cirka 49 hektar stort område inom vilket det föreslås en blandning av
olika verksamhetstyper med varierande tomtstorlekar på mellan 2000
kvadratmeter och cirka 30 000 kvadratmeter. Mot söder gränsar området
till befintlig gårdsbebyggelse, Klockaregården och Backagården samt
skjutbana.
Området saknar detaljplan. Nordväst och väster om området finns gällande
detaljplaner för industriverksamhet, Kvarnagården och Nedregårdens
industriområde, etapp IV samt Holmagärde industriområde. Norr om
Värnamovägen pågår arbete med detaljplan för verksamheter,
Kvarnagården östra industriområde.
Planområdet kommer ha ett tydligt och bra skyltläge utmed E6 och
Värnamovägen. Som en del av entréstråket in mot Varberg ska området
enligt detaljplanen gestaltas för att det ska ge ett enhetligt och trevligt
intryck.
Området i anslutning till planområdet är rikt på fornlämningar. Med
anledning av detta togs en arkeologisk utredning fram som underlag för
programarbetet. Resultatet av denna visar att det finns bolämningsplatser
dels i västra planområdet dels inom ett mindre område längre österut.
Den arkeologiska förundersökningen har som syfte att närmare klargöra
lämningarnas omfattning och dess vetenskapliga värde. Den arkeologiska
förundersökningen omfattade område 1 men även gården Holmagärde
precis norr om område 1. Resultatet visar att det inom område 1 finns
boplatslämningar från stenålder, och av mer omfattande karaktär från
vikingatid och tidig medeltid. Förekomsten av anläggningar och fynd
bedöms som omfattande. Lämningarna har ett kronologiskt och rumsligt
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sammanhang med området för Träslövs gamla bytomt och kyrka direkt i
söder om område 1.
Vid Holmagärde gård påträffades en omfattande och i det närmaste intakt
kullerstenslagd innergård från 1700-talet, omgärdad av ekonomibyggnader
till gården. Även den kullerstenslagda innergården utgör en fornlämning
och kan tas i anspråk för avsett ändamål efter tillstånd hos länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning: Detaljplan för del av Getakärr 2:1, 2:6, 2:7 och 2:9 Östra
Holmagärde. Granskningshandling, upprättad 2016-04-28, reviderad
2018-04-26, Varbergs kommun.
Protokollsutdrag: Yttrande över detaljplanen för industriområde Östra
Holmagärde, Dnr KFN2016/0072. Kultur- och fritidsnämnden, Varbergs
kommun.
Samrådsredogörelse: Detaljplan Östra Holmagärde -Getakärr 2:1, 2:6, 2:7
och 2:9, upprättad 2018-04-12, Varbergs kommun.

Övervägande
Det är positivt för förankringen i historien att gårdens park avses bevaras
och "återanvändas" som grönstråk i den nya miljön. Inom området för park
tillkommer dessutom en planbestämmelse att q-skyddade stenmurar ska
bevaras, vilket gäller för kvarvarande stenmurar.
Däremot är det en brist att man inte bevarat eller skyddat bebyggelsen som
ingår i Holmagärde gård. I samrådsskedet tillstyrkte kultur- och
fritidsnämnden planförslaget med tillägget att så stor del som möjligt av
Holmagärdes gårdsbebyggelse bör bevaras och, om möjligt, utvecklas. Dock
har detaljplanen reviderats utan att man tog hänsyn till våra synpunkter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0192

Revidering av kultur- och fritidsnämndens
delegeringsförteckning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna komplettering av kultur- och fritidsnämndens
delegeringsförteckning med en ny punkt 2.15 som behandlar
tecknandet av personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med
förvaltningens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med att den nya lagstiftningen GDPR (Dataskyddsförordningen)
träder i kraft 25 maj 2018, kommer kommunen att teckna och uppdatera
flera så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer som
digitalt hanterar personuppgifter i tjänster åt verksamheten.
För att underlätta hanteringen har kommunstyrelsen föreslagit en ändring
av respektive nämnds delegeringsförteckning.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslutsförslag den 17 april 2018.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet.

Övervägande
För att följa den nya lagstiftningen krävs en ändring av
delegeringsförteckningen för att särskilt hantera
personuppgiftsbiträdesavtal.
I kultur- och fritidsnämndens delegeringsförteckning hanteras allmänna
ärenden under kapitel 2. Förslaget är att ett tillägg görs under denna rubrik
med en ny punkt 2.15
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0069

Dataskyddsombud kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. utse Gunilla Sandkvist till dataskyddsombud för kultur- och
fritidsnämnden från och med 25 maj till och med 28 juni 2018.
2. utse Kerstin Glittmark till dataskyddsombud för kultur- och
fritidsnämnden från och med 29 juni 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får
behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och
ersätter då personuppgiftslagen, PuL.
Respektive nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska
varje nämnd utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland
annat ha följande uppgifter:
• att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar
personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen.
• att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och
utbilda personal.
• att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende
dataskydd och övervaka genomförandet.
• att samarbeta med tillsynsmyndigheten.
• att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör
behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra
frågor.
En annan förändring är att de nya reglerna ställer krav på
dataskyddsombudets kompetens och placering i organisationen. Den
person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och skall utses
på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att
utföra uppgifterna. Ombudet skall agera självständigt och oberoende i
organisationen och ska rapportera till organisationens ledning.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 23 april 2018.
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Övervägande
Efter diskussioner med kommunerna i Halland har man kommit överens
om att anställa två gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka,
Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm. Ett av ombuden skall främst arbeta
mot Kungsbacka och Varberg och det andra mot Falkenberg, Hylte och
Laholm. Målet är att de två dataskyddsombuden skall samverka och
gemensamt ta ställning i övergripande frågeställningar.
För Kungsbacka och Varberg har Kerstin Glittmark anställts och hon börjar
sin tjänstgöring 29 juni 2018. Fram till detta datum föreslås att respektive
nämnd utser befintligt personuppgiftsombud till dataskyddsombud.
Nuvarande personuppgiftsombud på kultur- och fritidsnämnden är Gunilla
Sandkvist.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0070

Trådlöst nätverk (WiFi) Påskbergsvallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att inför säsongsstart 2019 etablera ett trådlöst nätverk på
Påskbergsvallen i enlighet med Svenska Fotbollförbundets arenakrav,
§ 37, samt teckna ett avtal med Varberg BoIS som reglerar hur
föreningen ska återbetala motsvarande summa.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Sven Andersson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Enligt Svenska Fotbollförbundets arenakrav, §37, så ska det på samtliga
svenska arenor där det spelas elitfotboll (Allsvenskan, Superettan samt
Damallsvenskan) från och med säsongsstart 2018 finnas ett trådlöst
nätverk som uppfyller de krav som Svenska Fotbollförbundet ställer.
Kraven i enlighet med §37 innebär att det på Påskbergsvallen ska finnas ett
trådlöst nätverk som ska ha en kapacitet som gör det möjligt att från
samtliga åskådarplatser samtidigt strömma ljud och bild. Ett minimikrav är
en kapacitet om 2 Mbit/sek per uppkopplad enhet. Det trådlösa nätverket

ska också vara anpassat för och förse de biljettscanners som används vid
insläppen med tillräcklig kapacitet.
Påskbergsvallen, Varbergs BoIS hemmaarena lever idag inte upp till
Svenska Fotbollförbundets krav gällande trådlöst nätverk vilket har
föranlett Varbergs BoIS att lämna in en dispensansökan till Svenska
Fotbollförbundet och också fått den beviljad under vissa förutsättningar. I
beslutet på dispensansökan står det att läsa:

-

-

att bifalla Varbergs BoIS FC begäran om dispens från krav på Wi-Fi
enligt p. 37 för säsongen 2018 under förutsättning att föreningen
inkommer till SvFF med en beslutad finansieringsplan och tidsplan
senast den 31 maj 2018, samt
att godkänna arenan för spel i Superettan 2018.

Jämställdhetsbedömning
I detta ärende är inte en jämställdhetsbedömning möjlig att göra och
bedöms heller inte relevant utifrån könsperspektiv.
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Övervägande
Kommunikationen kring gällande arenakrav skall enligt SvFF gå via
respektive förening. Det är föreningens ansvar att säkerställa att den arena
man vill spela sina hemmamatcher på lever upp till de krav som antagits av
SvFF. I det här fallet ligger alltså ansvaret på Varberg BoIS. Föreningen har
på grund av stor omorganisation inte klarat av att hantera detta krav på ett
tillfredsställande sätt, mycket på grund av att personer som var med från
början i detta ärende inte längre fanns kvar i föreningen när kravet skulle
verkställas.
Anledningen till och syftet med kravet på trådlöst nätverk är att öka den
digitala servicen för publiken på de svenska elitarenorna där man bland
annat ska kunna streama händelser från andra arenor, få en snabb
resultatservice, livespela samt att föreningen får en möjlighet till inkomster
till exempel genom reklam i den digitala portalen @fotboll som är den
applikation man loggar in på när man kommer till arenan. Föreningen får
också möjlighet att lära känna sin publik mera genom till exempel
frågeenkäter direkt i applikationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0072

Startbidrag för nystartade föreningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att ge förvaltningen anstånd till nämndens sammanträde i juni 2018
med presentation av utredningen om införandet av startbidrag för
nystartade föreningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av kultur- och
fritidsnämnden 2017-12-13, § 135, att inför nämndens sammanträde i maj
2018 utreda införandet av ett startbidrag för nystartade föreningar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-12-13, § 135.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet.

Övervägande
För att skapa rätt förutsättningar för arbete med utredningen behöver
förvaltningen en framflyttad tidpunkt för redovisning av utredningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Rapporter
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att lägga redovisning av rapporter till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. KF § 67/2018 (Dnr KS 2018/0019) - Årsredovisning 2017 –
Varbergs kommun.
2. KF § 75/2018 (Dnr KS 2016/0662) - Inrättande av
jämställdhetspriser.
3. KF § 76/2018 (Dnr KS 2016/0546) – Svar på motion om att införa
ett officiellt jämställdhetspris i Varbergs kommun.
4. KF § 77/2018 (Dnr KS 2017/0416) – Svar på motion om fri sommar
simskola.
5. SVN § 36/2018 (Dnr SVN 2018/0029) – Lokalanpassning Veddige
simhall.
6. SVN § 37/2018 (Dnr SVN 2018/0028) – Lokalanpassning
Societetsscenen.
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