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Kfn § 53

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar om:
- kulturskolan i förändringsskede
- genomförda möten med Tvååkers IF
- Halmstad högskola har dragit sig ur det personella ansvaret för Campus
biblioteket
2. Kulturchef Ingemar Arnesson informerar om:
- strategin för kultur för äldre som har tagits fram av kultur- och
fritidsförvaltningen och socialförvaltningen
3. Fritidschef Maria Lind informerar om:
- bildande av en ny simförening i Varberg
- ”Junior” – ny friskvårdssatsning för stillasittande barn och ungdomar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 56

Sammanträdesprotokoll
2015-04-22

3

Dnr KFN 2015/0034

Månadsrapport mars 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Preliminärt utfall efter mars månad visar inte på några anmärkningsvärda
avvikelser från budget.
I mars månad har nämnden fått en utökning av sin ram med 1 294 tkr.
Anledning är att man har fått kompensation för ökade kapitalkostnader i
samband med de investeringar som inträffade under 2014. Nämndens
budget uppgår därmed till 133 960 tkr efter ramtillskottet.
Förvaltningens preliminära driftutfall uppgår till 37 638 tkr efter mars
månad vilket motsvarar en förbrukning på 28 %. Den generella riktpunkten
efter mars månad uppgår till 25 %. Inga anmärkningsvärda avvikelser
förekommer.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 1 april 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2015, § 62.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0064

Organisationsförändring - överföring av verksamheten
"Fritid för funktionsnedsatta" från ungdomsavdelningen till
fritidsavdelningen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- överföra verksamheten ”fritid för funktionsnedsatta” från ungdomsavdelningen till fritidsavdelningen från och med 2015-05-01, samt att
- fastställa en ny ramfördelning för 2015 där 477 tkr flyttas från
ungdomsavdelningen till fritidsavdelningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
2008
beslutade
kommunfullmäktige
att
föra
över
fritidskonsulentverksamheten för funktionsnedsatta från socialnämnden till
kultur- och fritidsnämnden i syfte att nå en ökad integration när det gäller
kultur- och fritidsaktiviteter.
Sedan 2013 har verksamheten organisatoriskt varit placerad på
ungdomsavdelningen trots att målgruppens medelålder är mellan 30 och 40
år.
För att kunna nå målet med ökad integrering i ordinarie verksamhet för
samtliga funktionsnedsatta, oavsett ålder, tror förvaltningen att
verksamheten kan utvecklas ytterligare om den istället är organisatoriskt
placerad på fritidsavdelningen i och med att fritidsavdelningens uppdrag
spänner över alla åldrar.
Förvaltningen önskar föra över verksamhet och resurser avseende ”fritid för
funktionsnedsatta” från ungdomsavdelningen till fritidsavdelningen från och
med 2015-05-01. Detta innebär en förändring i ramfördelningen för 2015
motsvarande 477 tkr som flyttas från ungdomsavdelningen till
fritidsavdelningen.
Yttrande
För att kunna nå målet med ökad integrering i ordinarie verksamhet för
samtliga funktionsnedsatta, oavsett ålder, tror förvaltningen att
verksamheten kan utvecklas ytterligare om den organisatoriskt är placerad
på fritidsavdelningen i och med att fritidsavdelningens uppdrag spänner
över alla åldrar.
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Fritidsavdelningen har tagit fram en preliminär handlingsplan för det
fortsatta utvecklingsarbetet:
-

Kartläggning av och dialog med målgruppen t.ex. genom
fokusgrupper. Upprättande av en plan för verksamheten utifrån
behov och intresse.

-

Kartläggning av hälsa och fritid hos funktionsnedsatta, hitta
målgrupper med den sämsta hälsan och planera för insatser/åtgärder.

-

Samverkan med andra förvaltningar, föreningar och företag kring
andra målgrupper som t ex hemmasittande ungdomar, barn inom
autismspektrat, fysiskt funktionsnedsatta osv.

-

Prova nya metoder och idéer, omvärldsbevaka.

-

Arbeta aktivt med att öka förståelsen och möjligheten till att
anläggningar och aktiviteter ska vara tillgängliga ”för alla” oavsett
funktionsvariation.

-

Hitta
samarbetsformer
med
verksamhet”, PSYNK och Bäring.

socialförvaltningen,

”daglig

Att verksamheten flyttas från ungdomsavdelningen till fritidsavdelningen
betyder inte att återkommande aktiviteter som funnits tidigare oreflekterat
ska bytas ut Arbetet med att förändra och utveckla måste ske i dialog med
målgruppen. Tanken är att verksamheten ska utvecklas och att målet med
ökad integrering nås.
Förvaltningen önskar föra över verksamhet och resurser avseende ”fritid för
funktionsnedsatta” från ungdomsavdelningen till fritidsavdelningen från och
med 2015-05-01. Detta innebär en förändring i ramfördelningen 2015
motsvarande 477 tkr som flyttas från ungdomsavdelningen till
fritidsavdelningen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 19 mars 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2015, § 63.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0066

Utvärdering av differentierade taxor för hyror och avgifter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens utvärdering av systemet med differentierade
taxor för hyror och avgifter, samt att
- ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med förslag på ytterligare
differentiering mellan lågtaxa och normaltaxa i samband med taxeöversynen
i syfte att öka uthyrningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den nya modellen för hyror och avgifter beslutades av kultur- och
fritidsnämnden 2012-09-26 och fastställdes av kommunfullmäktige 201211-20 (§ 158). Den nya modellen innebar ett förtydligande av olika
kundsegment. För anläggningar inom fritidsområdet infördes också lågtaxa
för tider som ansågs ”oattraktiva”. En utvärdering av modellen har
genomförts. Denna visar att det inte skett några större förändringar efter
införandet av den nya modellen avseende antalet bokningar. Det har varit en
liten ökning av antalet bokningar på lågtaxetider, men inte tillräckligt för att
kunna dra en slutsats om att det har haft en betydande effekt för
nyttjandegraden i anläggningarna. Däremot har indelningen av olika
kundsegment förtydligat hur man politiskt prioriterar olika grupper.

Yttrande
Nämnden anser att taxereglementet som helhet har blivit tydligare i och med
den nya modellen men att två år är en för kort tidsperiod för att se eventuella
trender i uthyrningen. Statistiken för anläggningarna bör därför löpande
följas upp för att kunna se eventuella behov av framtida justeringar.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 mars 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2015, § 64 samt den
15 april 2015, § 74.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0068

Tvååkers IF - anhållan om att få teckna ett arrendeavtal för
Övrevi IP internremiss
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förvaltningens yttrande som sitt eget och avstyrka ansökan från
Tvååkers IF om att få teckna ett arrendeavtal för Övrevi IP, inklusive alla
byggnader, i syfte att bedriva idrottslig verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Fotbollsföreningen Tvååkers IF har i en skrivelse ställd till
kommunstyrelsen anhållit om att få teckna ett arrendeavtal för Övrevi IP,
inklusive alla byggnader, i syfte att bedriva idrottslig verksamhet.
Samhällsutvecklingskontoret har i sin beredning av ärendet remitterat frågan
till kultur-och fritidsnämnden för synpunkter.
Nämnden anser att Övrevi IP är en för kommunen viktig anläggning med
stort ekonomiskt värde. Kommunen har dessutom det övergripande
ansvaret, helhetsperspektivet för alla kommunala idrottsplatser och
idrottsanläggningar, att strategiskt arbeta för långsiktighet, planering för
kommande
investeringar/reinvesteringar
samt
det
kontinuerliga
fastighetsunderhållet.
För att garantera det fortsatta ekonomiska värdet samt det strategiska
helhetsansvaret anser förvaltningen att Övrevi IP även i fortsättningen bör
drivas och skötas av kommunen.
Yttrande
Övrevi IP är en av de största idrottsplatserna i Varbergs kommun. Inom
området finns en fullstor konstgräsplan (anlagd 2012) inklusive belysning
och läktare för 250 personer, tre fullstora naturgräsplaner, A-plan, C-plan
och D-plan. Till A-plan finns en läktare som rymmer 350 personer.
Anläggningen har sex omklädningsrum. Det finns också en idrottshall,
Övrevihallen, samt en beachvolleyplan inom området.
I samband med anläggandet av kommunens fullstora konstgräsplan 2012
beviljades Tvååkers IF möjligheten att teckna arrendeavtal för en yta där
man senare anlade en egen 7-manna konstgräsplan.
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Övrevi IP är en viktig anläggning för kommunen. Det är en attraktiv
anläggning, i synnerhet sedan den nya och moderna konstgräsplanen
anlades. (Totalt finns fyra konstgräsplaner i Varberg). Flera föreningar
nyttjar idrottsplatsen regelbundet, bland annat Varberg BoIS som brukar
spela sina publika försäsongsmatcher på Övrevi (Svenska Cupen osv,).
Att arrendera ut Övrevi IP i enlighet med Tvååkers IF:s hemställen är inget
kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom. Anläggningen har ett stort
värde för många föreningar, inte bara Tvååkers IF. Kommunen har
dessutom gjort stora investeringar på anläggningen de senaste åren, det
ekonomiska värdet är stort och förvaltningen anser att det är av vikt att
kommunen fortsätter att driva Övrevi IP i egen regi för att garantera
anläggningens ekonomiska värde.
Kommunen har dessutom det övergripande ansvaret, helhetsperspektivet för
alla kommunala idrottsplatser och idrottsanläggningar, att strategiskt arbeta
för långsiktighet, planering för kommande investeringar/reinvesteringar och
det kontinuerliga fastighetsunderhållet.
Nämnden anser att Övrevi IP även fortsättningsvis bör drivas och skötas av
kommunen och att kommunstyrelsen bör avslå Tvååkers IF:s anhållan.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 30 mars 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2015, § 65 samt den 15
april 2015, § 75.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign
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Dnr KFN 2014/0083

Förstudierapport Trönninge idrottscentrum
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna framtagen förstudierapport (KFN 2014/0083-4) med beräknade
investerings-, drifts- och verksamhetskostnader, för att bygga Trönninge
idrottscentrum med friidrottshall, gymnastikhall och idrottshall
- föreslå fullmäktige att godkänna en investeringskostnad om 147 mkr
inklusive inventarier
- föreslå fullmäktige att godkänna en ökad verksamhetskostnad om 1, 5 mkr,
samt att
- föreslå fullmäktige att komplettera investeringsbudget med Trönninge
idrottscentrum för genomförande 2015-2017.
Reservation
Pierre Ringborg (MP) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Petzäll (SD) och Pierre Ringborg (MP) yrkar avslag till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Sven Andersson (M) Kaarina Andersson (M), Louise Blixt-Modée (C),
Inger Brosved (FP), Linda Berggren (S), Göran Stark (S) och Roland
Ryberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Sven Anderssons (M) m fl yrkande.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till Sven Anderssons m fl. förslag.
Nej-röst för bifall till Marie Petzälls och Pierre Ringborgs förslag.
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Med 9 -ja röster och 2 nej-röster beslutarkultur- och fritidsnämnden bifalla
Sven Anderssons m fl.

Beslutande
Sven Andersson (M)
Kaarina Andersson M)
Louise Blixt-Modeé (C)
Inger Brosved (FP)
Pierre Ringborg (MP)
Linda Berggren (S)
Roland Ryberg (S)
Viveca Haugness (S)
Göran Stark (S)
Marie Petzäll (SD)
Christofer Bergenblock (C)
Summa

Ja
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
x
9

2

Beskrivning av ärendet
Frågan om var en framtida friidrottshall i Varberg ska placeras har utretts
under flera år utan att något beslut har tagits, när planeringen för ny skola i
Trönninge startade aktualiserades frågan om friidrottshallen kan placeras
ihop med den tänkta idrottshallen.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-24 (Dnr KS2011/0760) att uppdra åt
planeringskontoret att genomföra en förstudie för byggnation av
friidrottshall, gymnastikhall och idrottshall på skoltomten i Trönninge med
möjlig utveckling för utomhusarena och fotbollsplan.
Den framtagna förstudierapporten redovisar en totalkostnad på 147 Mkr för
projektet, inklusive inventarier (9 546 486 kr). Ökade driftkostnader (netto)
för verksamheten beräknas till 1 500 000 kr, i den summan ingår
personalkostnader, städkostnader, reparation och underhåll av
sportutrustning osv.
Investeringen finansieras genom upprättande av internhyresavtal mellan
serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Framtida
internhyra beräknas för kultur- och fritidsförvaltningen till 7 114 tkr/år
inklusive kapitalkostnad, drift/underhåll samt media.
Vid beslut om investering i kommunfullmäktige i juni 2015 planeras
byggstart till juli 2015. Beräknad inflyttning 2017-08-01.

Justerandes sign
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Yttrande
I den förstudierapport (KFN 2014-0043/16-4) som VFAB tagit fram på
uppdrag av samhällsutvecklingskontoret beskrivs planering och
kostnadsindikation på att bygga en anläggning i direkt anslutning till den
nya skolan. Anläggningen planeras att innehålla friidrotts-, styrketränings-,
gymnastik- och skolidrottshall. Ett gemensamt stråk med bl. a.
omklädningsrum binder samman de olika hallarna och betjänar alla
verksamheterna. Anläggningen ligger i nära anslutning till Trönninge skola
som kommer att ha kapacitet för 800 elever.
Jämställdhetsanalys
Traditionellt sett har friidrott och gymnastik varit verksamheter som till stor
del attraherat flickor, att satsa på den här typen av anläggningar kan på så
sätt sägas gynna fler flickor än pojkar, till skillnad från exempelvis ishallar
som till nästan 90 % besöks enbart av pojkar. Dock är det av vikt att arbeta
för en ökad jämställdhet, att få fler pojkar att börja med gymnastik och
friidrott. Nya, fräscha och ändamålsenliga anläggningar, med placering ihop
med Trönninge skola kommer att ge förutsättningar för att locka fler och
nya ungdomar till föreningarna.
Budget och förändrad driftkostnad
Totalkostnad för att bygga anläggningen är 147 000 tkr fördelat enligt
nedan:
Produktionskostnad

119 215 tkr

Byggherrekostnader

10 660 tkr

Konstnärlig utsmyckning

100 tkr

Risker

3 175 tkr

Index 2014-2017 (+3,3 %)

11 350 tkr

Angöringsväg Österleden

1 000 tkr

Österled/Östergata

1 500 tkr

Totalsumma projekt

147 000 tkr

Bidrag från Sparbanksstiftelsen

10 000 tkr

I kostnaden ovan ingår inventarier/utrustning motsvarande 9 546 486 kr.
Ökade driftskostnader för verksamheten
Med anledning av att verksamheten vid Trönninge Idrottscentrum är helt ny
ryms inte tillkommande verksamhetskostnader inom befintlig ram. Bedömd
nettokostnad, med avdrag för prognosticerade hyresintäkter är 1 500 000 kr:
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1 335 tkr

Övriga kostnader

645 tkr

Avgår intäkter

– 480 tkr

Nettokostnad:

1 500 tkr
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I nettokostnaden ovan ingår tre vaktmästartjänster, städkostnader,
nätverkskostnader, reparation och underhåll av sportutrustning samt
tillkommande administrativa kostnader.
Investeringen finansieras genom upprättande av internhyresavtal mellan
serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Framtida
internhyra beräknas för kultur- och fritidsförvaltningen till 7 114 tkr/år
inklusive kapitalkostnad, drift/underhåll samt media.
Vid beslut om investering i kommunfullmäktige i juni 2015 planeras
byggstart till juli 2015. Beräknad inflyttning 2017-08-01.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 31 mars 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2015, § 66.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdrag
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Dnr KFN 2015/0063

Investeringsmedel för Sagorummet i stadsbiblioteket på
Komedianten
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela 232 tkr till
kulturavdelningen i syfte att förändra sagorummet på kulturhuset
Komedianten i enlighet med förvaltningens beskrivning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Sagorummets funktion har nu funnits i två år och den uppfyller inte de
förväntningar och behov som aktiviteterna riktade mot målgruppen barn och
unga kräver. Därför finns behov att förändra rummet så det blir mer flexibelt
och användbart till ett flertal olika programverksamheter. Kostnad beräknas
till 231 659 kr.

Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att behovet för en förändring av
Sagorummets funktion behövs för att bättre uppfylla förväntningar och
behov som aktiviteterna riktade mot målgruppen barn kräver.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2015, § 67 samt den
15 april 2015, § 76.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 13 april 2015, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0224

Meröppna bibliotek
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- utse lokalbiblioteket i Bua till att bli kommunens första meröppna
bibliotek, samt att
- ge förvaltningen i uppdrag att inför nämndens möte i juni inkomma med
underlag avseende investeringsmedel för att genomföra förändringen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Enligt KFN 2014/0224 beslutade kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur konceptet
meröppna bibliotek kunde implementeras inom Varbergs kommun under
2015. Utredningen lämnas för beslut till Kultur- och fritidsnämndens möte i
april 2015.
Yttrande
Kulturavdelningen föreslår att Bua bibliotek blir det första meröppna
biblioteket. Vad som talar för Bua är att det ligger bra placerat i Bua Center.
Det bör innebära att det finns folk i rörelse i centret på kvällstid och helger
som är potentiella biblioteksbesökare. Lokalen har två ingångar, en för
personalen och en för besökarna. Personalingången fungerar även som
nödutgång. Det bör vara möjligt att anpassa dessa för ett meröppet bibliotek.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 21 mars 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2015, § 68 samt den 15
april 2015, § 77.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0139

Kulturplan för barn och unga
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta Kulturplan för barn och unga 2015-2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I Varbergs kultur- och fritidspolitiska strategi anges att kommunens skolor
och kulturinstitutioner bör bedriva ett nära samarbete i syfte att integrera
kultur i barns och ungas vardag. Arbetet att ta fram en Kulturplan för barn
och unga initierades av barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen gemensamt. Denna kulturplan sätter ramar, riktlinjer
och struktur för kommunens arbete med kultur för, av och med barn och
unga. Planen tydliggör roller och ansvar fördelat på barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. I planen framgår vilka
övergripande verksamheter som ska genomföras för kommunens barn och
unga, på skoltid och på fritiden, varför de ska genomföras och hur
kommunen arbetar med kultur gentemot olika åldersgrupper 0-25 år.
Yttrande
Planen föreslås gälla vid skolterminsstart 2015. Planen bör sedan revideras
vart fjärde år, i inledningen av varje ny mandatperiod. Under gällande
tidsperiod bör det vara möjligt för förvaltningarna gemensamt att göra vissa
uppdateringar, i det fall t.ex. titlar/roller eller om det utbud som beskrivs i
planen förändras. Det som är av störst vikt är att kulturgarantin är fastställd
för mandatperioden.
Jämställdhetsbedömning
Enligt den kultur- och fritidspolitiska strategin har alla barn och unga i
Varbergs kommun rätt att ta del av och uppleva kultur, som ska vara en
integrerad del av barnens uppväxtmiljö. Ett av skolans uppdrag är att
kompensera för elevers olika förutsättningar. Även kultur- och
fritidsnämnden har ett slags kompensatoriskt uppdrag som går ut på att barn
och unga ska ha samma förutsättningar att ta del av kulturupplevelser och
bildning, samt till att utveckla sina skapande förmågor. Kulturplanen
behöver självklart förstås utifrån att pojkar och flickor ska ha samma
tillgång till och samma möjligheter att utöva kultur, i skolan och på fritiden.
Genom att anta en kulturgaranti som både kultur- och fritidsnämnden och
barn- och utbildningsnämnden står bakom ökar förutsättningarna för ett mer
jämställt kulturliv, då man på skoltid har chans att introducera barn och
unga för kulturlivet oavsett förutsättningar på fritiden. Pojkar, som är
underrepresenterade i den generella statistiken över kulturbesökare och
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utövare, garanteras i planen ett visst antal kulturupplevelser, besök på
kulturskolan, lässtimulerande aktiviteter på biblioteket och så vidare.
I dagsläget är 64 % av Kulturskolans elever flickor, 75 % av alla boklån
görs av flickor/kvinnor och över 60 % av besökarna i konsthallarna antas
vara kvinnor. Skillnader i deltagande kan delvis bero på traditionella
föreställningar om vad som är typiskt ”flickiga” och ”pojkiga” aktiviteter,
varför det är viktigt att både killar och tjejer får chans att prova sig fram
förutsättningslöst genom att uppleva och utöva olika typer av kultur redan
från tidig ålder. I det fall det faktiskt handlar om olika preferenser mellan
könen så är det viktigt att både pojkar och flickor uppmuntras att utöva och
skapa ”sin egen” kultur (till förmån för ett breddat utbud, på sikt).
Beslutet att anta Kulturplanen ger i dagsläget inte mer resurser till något av
könen, men kan möjligtvis resultera i att fler pojkar/män introduceras till
kulturlivet och därmed får större del av de resurser som riktas dit. Att
Varberg blir en kommun som tydligt satsar på kultur för barn och unga kan
eventuellt göra så att fler varbergare, bland annat barnfamiljer och
ungdomar, får upp ögonen för det lokala kulturutbudet. Vad gäller
verksamhetsmålen så innebär Kulturplanen inte några nya aktiviteter eller
åtgärder för att uppnå kultur- och fritidsnämndens mål, varför det är svårt att
avgöra om beslutet bidrar till att de uppfylls likvärdigt för kvinnor, män,
flickor och pojkar. Däremot så gör planen väldigt tydligt att både pojkar och
flickor garanteras exakt samma ”mängd” verksamhet, vilket bör bidra till
likvärdiga förutsättningar för måluppfyllelse.

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 19 februari 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 mars 2015, § 52 samt den 8
april 2015, § 69.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KFN 2014/0003

Detaljplan för Marmorlyckan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förvaltningens svar som sitt eget avseende detaljplan för
Marmorlyckan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad bebyggelse och utgör
en första etapp i den sista delen av Breareds utbyggnad. Byggnaderna skall
uppföras i två bostadskvarter med två- och femvåningshus. Detaljplanen har
varit på samråd och merparten av synpunkterna har lösts med mindre
justeringar.
Yttrande
Ambitionerna är högt ställda med knutpunkter för möten mellan människor.
Väl tilltagna grönytor med tun, täppor och torgbildningar. Intressant är
också idéerna med olika val av kulörer, material och tekniska
detaljlösningar. Brearedsområdet i sin helhet och det nu aktuella området,
omges av större naturområden och stadsnära skogsområden. Detta ger
utrymme för rekreation och motion, naturintresse och återhämtning. Hur
dessa förutsättningar kommer att se ut i fortsättningen, med utbyggnaden av
järnvägen, är svårt att bedöma. Stora lekytor för bl.a. bollekar finns i
angränsade bostadsområden. Brearedshallen är väl använd med många
aktiviteter. Brearedsområdet får en ökad betydelse i nämndens fortsatta
planering, då befolkningsantalet väsentligt kommer att öka inom området.
Redan idag bor ca 2000 människor i området. I den kommande planeringen
kan det nya bostadsområdet med mötesplatser och grönområden ge
utrymme för både lekplatser som konstnärliga gestaltningar vilket höjer
attraktionsvärdet och boendemiljön.
Då inte gjorda justeringar av planförslaget medfört några förändringar som
berör nämndens tidigare överväganden negativt är en förändring av
nämndens beslut inte nödvändigt.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 31 mars 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2015, § 70.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdrag:
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Dnr KFN 2015/0058

Utställningshandling till detaljplan för brandsstation i
Tvååker
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka granskningshandling för detaljplan för brandstation i Tvååker
under förutsättning att det i fortsatt planering bevakas att man på ett säkert
sätt kan ta sig till/från intilliggande idrottsplats och att parkeringsbehov där
tillgodoses.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för en ny brandstation i
Tvååker, lösa dagvattenfrågan för detta planområde och för bostadsområdet
Stenen, samt tillgängliggöra området för dagvattendammen med en gångväg
ifrån Fastarpsvägen. Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2 februari
t.o.m. 27 mars 2009.

Yttrande
Planområdet ingår i ÖP 2000, Översiktsplan Varbergs kommun, fördjupning
för Tvååker och södra kusten. Området för brandstationen är i
översiktsplanen angett som idrottsändamål och ligger som en del av Övrevi
idrottsplats. Farhågan att detaljplanen skulle inverka på byggandet av
konstgräsplan i anslutning till Övrevi idrottsplats är inte längre aktuell då en
sådan
nu
redan
är
uppförd
på
annan
plats
västerut.
Det är av yttersta vikt att de cirka 2000 ungdomar som använder Övrevi kan
ta sig till och från idrottsplatsen på ett säkert sätt. Det är dessutom viktigt att
parkeringsmöjligheter
vid
större
evenemang
finns.
Inom planområdet finns ett stort fornminnesområde. Med anledning av
detaljplanearbeten utfördes en kompletterande arkeologisk förundersökning
av den norra delen av stenåldersboplatsen Tvååker 97. Dessutom
genomfördes utredningsgrävning i ett område direkt söder om den
registrerade boplatsen. Inga ytterligare antikvariska åtgärder anses vara
motiverade inom de berörda områdena.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 31 mars 2015, förligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2015, § 71.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag
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Kfn § 66

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Videbergs Fiskehamnsförening – avslag på ansökan om bidrag till inköp
av flytbrygga. Delegeringsbeslut: Maria Lind (Dnr KFN 2015/0062).
2. Pro Love – bidrag ur ungdomspotten till Pride Varberg. Summa 15 tkr.
Delegeringsbeslut: Andja Arnebäck (Dnr KFN 2015/0045).
3. Sing´n´stuff – bidrag ur ungdomspotten för att anordna musikskola på
sommarlovet. Summa 10 tkr. Delegeringsbeslut: Andja Arnebäck (Dnr KFN
2015/0042).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0074

Presentation av samrådshandlingar för Västkustbanan
genom Varberg
Planarkitekt Maria Hagelberg och projektledare Jan Bengtsson från
Stadsbyggnadskontoret presenterar samrådshandlingar för Västkustbanan
genom Varberg.
Ärendet kommer att behandlas av kultur- och fritidsnämnden i maj månad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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