Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-04-24

1-25

Plats och tid

Stadshus B, B1, kl. 14.00-18.30, ajournering 17.00-17.20

Beslutande

Lena Språng (C), ordf.
Sven Andersson (M)
Eva Gullberg (M)
Claas Töllborg (M)
Carl-Johan Hollesen (L) 14.00-18.10
Boris Melvås (KD)
Robert Bengtsson-Lindeberg (M) §§
59–66 14.00-17.50

Ersättare –
inte tjänstgörande

Michael Fransson (C) 14.00-17.40
Ingela Svensson (V) §§ 59–65
Ewy Wilhelmsson (S) 14.00-15.30

Övriga deltagare

Katarina Sundberg, förvaltningschef §§ 59–65, 67–75
Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur
Jari Kajanne, avdelningschef ungdom
Tina Wallin, utvecklingsstrateg
Annika Persson, fritidskonsulent
Erica Giannini, HR-strateg
Malin Ung, budgetchef
Johan Suomela, controller
Ulrika Hernant, utvecklingsstrateg
Lisa Holmdahl Pedersen, kommunjurist

Utses att justera

Claas Töllborg (M)

Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen den 30 april

Sekreterare

Gunilla Sandkvist

Ordförande

Lena Språng

Justerande

Claas Töllborg (M)

Jenny Bolgert (S)
Robin Svensson (S) §§ 59–65, 67–75
Lars-Inge Andell (S)
Marianne Johansson (S)
Ingela Svensson (V), ersätter Robin
Svensson (S) § 66
Ingela Svensson (V) ersätter Robert
Bengtsson Lindeberg (M) §§ 67–75
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Dnr

Redovisning av demokratiprojekt
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Elever ur årskurs 3 på samhällsprogrammet, Peders Skrivare skola
redovisar demokratiprojekt för nämnden.
Frågeställningen var: ”få ungdomar i årskurs 8 går till ungdomsgårdarna,
varför är det så och vilka ideér har ungdomar om hur pengar och personal
kan användas på bästa sätt?”
Eleverna redovisar metod, analys och slutsats.
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Dnr

4R-analys - information
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Utvecklingsstrateg Tina Wallin och fritidskonsulent Annika Persson
presenterar förvaltningens analys av jämställdhet i verksamheten.
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr

Handlingsplan utifrån medarbetarenkät information
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HR-strateg Erica Giannini redovisar den handlingsplan som kultur- och
fritidsnämnden kommer att arbeta utifrån.
Planen innehåller frågeställningar kring arbetsmiljö, arbetsplatsutveckling,
kompentensutveckling och chefsfrågor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2019/0001

Skissuppdrag för mindre konstnärlig
gestaltning världsarvet Grimeton 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tre konstnärer tilldelas skissuppdrag gällande mindre konstnärlig
gestaltning Världsarvet Grimeton 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Från och med 2017 beslutade kommunfullmäktige att tilldela kultur- och
fritidsnämnden en ramökning på en miljon kronor för att utföra mindre
konstnärliga gestaltningar inom Varbergs kommun. Det särskilt riktade
beloppet ska huvudsakligen användas utanför centralorten och i enlighet
med de riktlinjer som nämnden fastställde 2018-02-29 § 27.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att inom ramen för mindre
konstnärlig gestaltning under 2019, genomföra ett konstnärligt verk på
Världsarvet Grimeton. Urvalet av konstnärer har skett med utgångspunkt
från projektets förutsättningar och enligt nedanstående urvalsprocess.
Förutsättningar för konst: Projektet vill skapa förutsättningar för ett möte
mellan samtidskonst och kulturarv och involvera grupper och publika
möten. Genom att bjuda in en konstnär att tolka Världsarvet Grimeton
förväntas nya tankar och samtal uppstå kring platsen samt bidra till att
området tillgängliggörs för fler. Den konstnärliga gestaltningen får gärna
utgå från platsens historia; Radiostationen Grimeton och dess särart inom
kommunikation. Placeringen för gestaltningen tas fram i samråd med
projektet. Världsarvet är ett byggnadsminne, vilket innebär att inga
irreversibla installationer/åtgärder får göras på byggnader och inte heller
på marken inom en buffertzon. Projektet är inte begränsat till specifik
konstform, metod eller material.
Urvalsprocess:
Urval 1:
103 konstnärer inkom med intresseanmälan. 5 konstnärer valdes ut.
Urval 2:
3 konstnärer valdes ut.
Varje sökande konstnär har poängsatts av jurygrupperna utifrån fyra för
projektet centrala kriterier.
Genomförande med tidsplan
5 feb-4 mars Utlysning
24 april Beslut om tilldelning av skissuppdrag
2 maj Skissuppstart på Grimeton
Justerandes signatur
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11 juni Skissinlämning
28 aug Beslut om tilldelning av gestaltningsuppdrag
v 36 Produktionsstart
Dec Färdig gestaltning/slutbesiktning

Beslutsunderlag
Riktlinjer - Ram för mindre konstnärlig gestaltning KFN 2019/0001

Jämställdhetsbedömning
Gestaltningsuppdrag till konstnärer för offentlig miljö och i byggnader har
behandlats på olika sätt i ett historiskt perspektiv. I många fall har val av
konstnärskap skett utan det numera formellt riktiga förfarandet i och med
de riktlinjer som finns från 2014 med upphandling alternativt
direkthantering och sekretesshantering efter att intresseanmälningar har
utlysts för konstnärer. I flertal tidigare gestaltningar har direkt beställning
till en konstnär skett av beställare både genom kommunen eller av andra
aktörer.
Historiskt sett så har männens konstnärskap varit mer uppmärksammade
och premierade i offentliga uppdrag och inte bara där utan även i
utställningssammanhang inom konstinstitutionerna. Kvinnor har haft
mycket större svårigheter att hävda sig i den konkurrensen. Mycket
beroende på att män hade mer förtroende att genomföra större verk i
offentliga miljöer. Särskilt då det ofta också var beställningsverk där en
manlig blick och manliga motiv var förekommande.
Det tidigast registrerade offentliga konstverket i den offentliga miljön i
Varberg var utfört av Bror Marklund från 1939. Den första kvinna som fick
gestaltningsuppdrag var Nanna Ullman-Johansson 1948. Sedan 1939 har
32 män fått uppdrag för offentlig gestaltning och endast nio kvinnor fram
till 2017. Sedan konstrådet bildades 2016 har fem kvinnor och sex män fått
uppdrag. Dessutom har sammanlagt åtta kvinnor fått gestaltningsuppdrag
inom streetartprojektet Art Made This inom mindre konstnärlig gestaltning
2017.
Det konstnärliga rådet har ett uppdrag att ta i beaktande en spridning i
teknik, material och kön vid urval av konstnär till gestaltningsuppdragen.
Därmed kan det förväntas att ett mer balanserat urval av konstnärskap
gällande kön kommer att ske då det idag finns en klart större bredd av
konstnärskap med konstnärlig kvalitet där kvinnor som män bör ha samma
möjlighet att bli utvalda. En utredning för en strategi om
jämställdhetsbedömning kommer att innefattas i en samlad konstplan
under 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr

Budget - information
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Budgetchef Malin Ung informerar om förutsättningarna för budget 2019–
2023. Finansiella och prioriterade mål samt uppföljning av dessa.
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KFN 2019/0025

Månadsrapport mars
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport för mars 2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 150 538 tkr efter mars
månad, därmed har inga budgetförändringar skett under månaden.
Nämndens preliminära driftutfall uppgår till 41 322 tkr vilket innebär att 27
procent av budgeten är förbrukad. Det är två procent över båden den
generella riktpunkten (25 procent) och förgående års utfall.

Intäkterna ligger på 29 procent vilket är högre än den generella riktpunkten.
Det beror bland annat på att kulturskolan har fakturerat för sina elevavgifter
i februari. En annan förklaring till de höga intäkterna är att förvaltningen har
intäktsfört alla bidrag, som erhölls under 2018 och som avser 2019, under
februari månad.
Under februari betalade kulturavdelningen ut stora delar av bidragen till
kulturföreningarna och till studieförbunden. Av den anledningen ligger
bidragskostnaderna högt över den generella riktpunkten.
Kostnaderna för lokalhyra ligger på 27 procent vilket beror på att nämnden
ej ännu fått full täckning för alla lokalhyror. Exempelvis gäller det
kompensation för det reinvesteringar som serviceförvaltningen genomförde
under 2018 i kultur- och fritidsnämndens lokaler. Nämnden har heller inte
fått kompensation för det ökade hyror som investeringarna i exempelvis
Varbergs teater, Lindvallen och Håstens IP inneburit. Nämnden bör bli
kompenserade för det under perioden april-maj.
Personalkostnaderna (26 procent) ligger en procentenhet över den generella
riktpunkten. Personalkostnaderna går dock alltid ner under sommarperioden.
Övriga utgifter och kapitalkostnader ligger på en rimlig nivå för perioden.

Beslutsunderlag
Månadsrapport mars 2019.

Justerandes signatur
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Övervägande
Förvaltningens preliminära bedömning är att inga anmärkningsvärda
avvikelser kommer att inträffa utifrån lagd drift- och investeringsbudget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr

Avräkning mediakostnader - information
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Controller Johan Suomela informerar:
Till mediakostnader räknas fjärrvärme, el och vatten.
Från och med 2019 görs avräkningen innevarande år.
Löpande prognoser kommer att ske från serviceförvaltningen tre till fyra
gånger om året.
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KFN 2018/0163

Svar på skrivelse från Olle Hällnäs (SD)
gällande bidrag till Folkets hus
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. nämnden konstaterar att det finns otydligheter i bidragsreglerna och
hur dessa kan tolkas. Nämnden ger därför i uppdrag till förvaltningen
att i samband med planerad översyn av reglerna ta med synpunkterna i
skrivelsen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Robin Svensson (S) och förvaltningschef
Katarina Sundberg i handläggningen av detta ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Språng, ordf. (C) föreslår:
Kultur och fritidsnämnden konstaterar att det finns otydligheter i
bidragsreglerna och hur dessa kan tolkas. Nämnden ger därför i uppdrag till
förvaltningen att i samband med planerad översyn av reglerna ta med
synpunkterna i skrivelsen.
Jenny Bolgert (S) föreslår:
Fortsätta bevilja folketshus bidrag med hänvisning till föreningsrätten.
Enligt föreningsrätten kan inte nämnden ställa långtgående krav på vem en
förening får hyra ut till. Nämnden anser inte heller att folketshus har stridit
mot de kommunala bidragsreglerna att folketshus skulle arbeta i strid mot
en demokratisk och humanistisk grundsyn.
Sven Andersson (M) föreslår:
Kultur- och fritidsnämnden i Varberg kan utifrån sitt regelverk inte se att
det finns några sakliga skäl för att inte låta Sverigedemokraterna hyra i
Folketshus. Skulle Folketshus i Varberg fortsättningsvis inte hyra ut lokaler
till Sverigedemokraterna beslutar nämnden att dra in kommunala bidrag
till Folketshus.

Beslutsgång
Omgång1
Ordförande utser sitt eget förslag som huvudförslag.
Omgång2
Ordförande ställer Jenny Bolgerts (S) förslag mot Sven Anderssons (M)
förslag för att utse motförslag till huvudförslaget och konstaterar att
nämnden bifaller Sven Anderssons (M) förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Justerandes signatur
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Följande ordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Jenny Bolgerts (S) förslag.
Nej-röst för bifall till Sven Anderssons (M) förslag:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Sven Anderssons (M) förslag
som motförslag till huvudförslaget med 7 nej-röster och 4 ja-röster.
Beslutande
Ja
Nej
Sven Andersson (M)
x
Eva Gullberg (M)
x
Claas Töllborg (M)
x
Carl-Johan Hollesen (L)
x
Boris Melvås (KD)
x
Jenny Bolgert (S)
x
Ingela Svensson (V)
x
Lars-Inge Andell (S)
x
Marianne Johansson (S)
x
Robert Bengtsson-Lindeberg (M)
x
Lena Språng (C)
x
Summa
4
7
Omgång 3
Ordförande ställer sitt eget huvudförslag mot Sven Anderssons (M) förslag
och konstaterar att nämnden bifaller Lena Språngs (C), ordf. förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Följande ordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Lena Språngs (C), ordf. förslag.
Nej-röst för bifall till Sven Anderssons (M) förslag:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Lena Språngs (C), ordf. förslag
med 7 ja-röster, 4 nej-röster.
Beslutande
Ja
Nej
Sven Andersson (M)
x
Eva Gullberg (M)
x
Claas Töllborg (M)
x
Carl-Johan Hollesen (L)
x
Boris Melvås (KD)
x
Jenny Bolgert (S)
x
Ingela Svensson (V)
x
Lars-Inge Andell (S)
x
Marianne Johansson (S)
x
Robert Bengtsson-Lindeberg
x
(M)
Lena Språng (C)
x
Summa
7
4

Beskrivning av ärendet
En skrivelse inkom till Kultur- och fritidsförvaltningen 2019-02-12 från Olle
Hällnäs (SD) gällande nuvarande bidragsregler.
I skrivelsen står att:
Justerandes signatur
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Sverigedemokraterna, vilket är ett demokratiskt parti försökte den 8:e
augusti 2018 hyra lokal hos Folkets Hus Varberg som uppbringar bidrag
via kultur och fritidsnämnden. Folketshus har en policy där de vägrar
hyra ut till Sverigedemokraterna vilket innebär de bryter mot
likabehandlings-principen vilket borde vara ett viktigt verktyg för
kommunen att använda för att undvika diskriminering. Det vilar ett
ansvar på de som får dessa bidrag att de har en demokratisk och
humanistisk grundsyn enligt gällande bidragsregler. Det borde således
vara uppenbart att folketshus i detta fall brustit och skall inte ha bidrag
då de inte har en demokratisk grundsyn. Jag föreslår helt enkelt att inga
bidrag skall betalas ut till folketshus då denna förening vägrar hyra ut till,
enligt domstol i flera fall, en demokratisk politisk förening som SD. Gör
man denna typ av selektering är detta ett demokratiproblem.
Kultur- och fritidsnämndens beslut och yttrande på en motion inkommen
från Olle Hällnäs kring samma ämne 2018 - 12 -19 löd:
1. att avstyrka motionen utifrån att det finns ett befintligt regelverk i form
av kommunala bidragsregler vilket följs vid tilldelning av bidrag till
enskilda föreningar.
Noteras till protokollet
I den mån man anser att en förening arbetar i strid med de kommunala
bidragsreglerna ska detta anmälas till kultur- och fritidsnämnden som
har att överväga rätten till att uppbära bidrag. Beslut fattat av nämnden
kan sedan överklagas till Förvaltningsrätten för laglighetsprövning om
man anser beslutet vara fattat på felaktiga grunder.

Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen 2019-02-12
Motion inkommen 2018-12-19
Utredning

Övervägande
Likställighetsprincipen är lagfäst i kommunallagen och innebär att
kommuner och landsting ska behandla alla invånare lika, om det inte finns
sakliga skäl för något annat.
Allmänna bestämmelser i de kommunala bidragsbestämmelserna säger
bland annat att verksamheten som erhåller bidrag ska vila på en
demokratisk och humanistisk grundsyn samt beakta de fem värdegrunder
som återfinns i den kultur- och fritidspolitiska strategin. Kriterierna för att
få bidrag till samlingslokaler säger också att den som hyr lokalerna ska ha
en humanistisk och demokratisk grundsyn. Kommunens
bidragsbestämmelser kan tolkas som att den förening som erhåller bidrag
för samlingslokaler ska följa likställighetsprincipen som säger att alla
kommuninvånare ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något
annat där opartiskhet ska iakttas.
Folkets Hus Varberg antog 2014-05-21 den uthyrningspolicy som Folkets
Hus och Parker står bakom. Policyn säger att deras grundläggande idé
bygger på jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Därför säger de nej
till grupper som står för det motsatta och till att ens indirekt utgöra en
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hävstång som hjälper dessa grupper växa och motarbeta det Folkets Hus
står för.
Rättspraxis säger att kommunmedlemmar och andra föreningar kan ställa
krav på kommunen att i sin bidragsgivning och kriterierna för denna ställa
krav på att objektivitetskravet och kravet på likabehandling iakttas. Detta
innebär att folketshusföreningen inom ramen för den avsedda
verksamheten normalt inte kan vägra att hyra ut till en politisk organisation
om folketshusföreningen vill behålla bidraget.
I Förvaltningsrättens dom framgår att för att en kommun ska kunna
behandla sina medlemmar olika krävs att beslutet grundar sig på rationell
hänsyn eller sakliga överväganden. Kommunen kan särbehandla vissa
medlemmar i förhållande till andra, om det sker på objektiv, saklig grund.
Något godtycke får inte förekomma.
Vid ett politiskt ställningstagande kan den praxis som finns på området tolkas
på olika sätt som gör att det finns två sätt att se på saken:
•

Rättsutredningen från Folkets hus och parker kan tolkas som att det
strider mot föreningsrätten att ställa långtgående krav på vem en förening
får hyra ut till.

•

Avgörandet från Härnösands förvaltningsrätt kan tolkas som att
kommunen kan ställa krav på att likställighetsprincipen tillämpas vid
bidragsgivning som tillgodoser den kommunala kompetensen att
tillhandahålla möteslokaler.

Samråd
Har skett med kommunjurist.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0092

Inventarier och utrustning till samlingslokal
Kungsäters bibliotek
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. avsätta 350 tkr ur resultatreserven till finansiering av inventarier och
utrustning till ny samlingslokal vid nytt lokalbibliotek i Kungsäter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Biblioteket i Kungsäter var tidigare lokaliserat i Kung Karl skola i
Kungsäter. Från och med höstterminen 2018 överläts lokalen till förmån för
skolans verksamhet som var trångbodda. Den 13 november 2018 beslutade
fullmäktige om en investeringsram på 750 tkr för installation av meröppet i
ny bibliotekslokal redan från start och för inventarier till biblioteket. Ett
lokalhyresavtal har tecknats med Roasjö Bostäder som äger fabrikskolkalen
där ny bibliotekslokal byggs.
Under processen med framtagande av ritning, bygglovshandlingar,
utformning av funktioner i bibliotekslokalen så fick kultur- och
fritidsförvaltningen ett erbjudande från hyresvärden att de även bygger till
en samlingslokal på 90 kvadratmeter i anslutning till bibliotekslokalen som
ingår i den redan överenskomna hyran. Lokalen möjliggör för fler
aktiviteter, föreningar och olika grupperingar till att kunna samlas och
träffas i Kungsäter. Då lokalen ligger så den nås via en dörr från biblioteket
så kan även de funktioner som redan byggts till viss del samnyttjas. Det
gäller bland annat RWC med skötbord och pentry. I underlaget och kalkyl
som låg till grund för fullmäktiges beslut om investering fanns då inte
denna lokal med.

Beslutsunderlag
Beslut KFN 2018-06-28, dnr KFN 2018/0092–2
Beslut KF 2018-11-13, dnr KS 2018/0008

Övervägande
Lokalen som tillkommit i hyresavtalet möjliggör för fler verksamheter inom
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Exempelvis kan kulturskolan,
barnkultur, aktiv senior, FUNKA, MUVE använda lokalen och även låta
andra föreningar, allmänhet, skolan och förskola med flera boka lokalen för
olika aktiviteter. Det ger dessutom en ökad exponering av bibliotekets
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utbud och kan väcka intresse hos grupper som idag inte är regelbundna
biblioteksbesökare.
Lokalen behöver dock utrustas med möbler som är flexibla och passar för
de olika verksamheterna som kan tänkas nyttja den. Tekniska lösningar
som projektor, skärmar, ljudanläggning med mera stödjer de olika behoven
och gör även lokalen till en tänkbar möteslokal där uppkoppling kan göras
via exempelvis Skype. Det finns även en miljöaspekt i detta när resor in till
Varbergs stad inte behövs. En tänkbar framtida utveckling är digitala
lösningar för att kunna utveckla service på landsbygden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2019/0005

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan
för del av Lindhov 1:22, C1 etapp 2 i
Trönningenäs
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget till detaljplan för del av Lindhov 1:22, C1 etapp 2 i
Trönningenäs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger i Trönningenäs cirka sju kilometer norr om Varberg och
syftar till att möjliggöra 13 stycken villor. Området är cirka två hektar stort
och fastigheten Lindhov 1:22 är i privat ägo. Planförslaget överensstämmer
med översiktsplanen.
Inga betydande kulturvärden påverkas av detaljplanen. Stenmuren i
planområdets västra del skyddas genom planbestämmelse. Den tidigare
karaktären av jordbrukslandskap förändras och får ett nytt uttryck
allteftersom Trönningenäs byggs ut med bostäder. Enligt
Riksantikvarieämbetets sökfunktion ”Fornsök” finns inga fornlämningar
inom planområdet.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för del av Lindhov 1:22, C1
etapp 2. Granskningshandling, 2019-02-14, Varbergs kommun.
Samrådsredogörelse: Detaljplan för del av Lindhov 1:22, C1 etapp 2. 201902-14, Varbergs kommun.

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KFN 2019/0059

Begäran om yttrande - motion från Linnéa
Sandahl (MP) om mer resurser till kulturskolan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. avstyrka motionen. Då motionen får ekonomiska konsekvenser för
kultur o fritidsförvaltningen skulle denna satsning bli på bekostnad av
något annat.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet.
Jenny Bolgert (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tillägg:
Kultur- och fritidsnämnden är dock positiva till att fullmäktige tillför mer
pengar till budget 2020 så att vi kan komma tillrätta med de långa köerna
till vissa instrument.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag som är att avstyrka motionen. Då motionen får
ekonomiska konsekvenser för kultur- och fritidsförvaltningen skulle denna
satsning bli på bekostnad av något annat.
Jenny Bolgerts (S) bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg
Ordförande ställer dem mot varandra och konstaterar att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Följande ordning godkänns:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Jenny Bolgerts (S) tilläggsförslag:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta arbetsutskottets förslag med
6 ja-röster, 3 nej-röster och en som avstår.
Beslutande
Ja
Nej
Avstår
Sven Andersson (M)
x
Eva Gullberg (M)
x
Claas Töllborg (M)
x
Carl-Johan Hollesen (L)
x
Boris Melvås (KD)
x
Jenny Bolgert (S)
x
Ingela Svensson (V)
x
Lars-Inge Andell (S)
x
Marianne Johansson (S)
x
Robert Bengtsson-Lindeberg (M) x
Lena Språng (C)
x
Justerandes signatur
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Beskrivning av ärendet
Kulturskolan erbjuder ett stort utbud av aktiviteter såsom dans, musik, bild
och form. Detta är en viktig verksamhet av flera anledningar. Varbergs
kommun ska främja kreativitet och det är långa köer till bland annat
instrument. För att minska köerna så vill Miljöpartiet att kulturskolan ska
få mer resurser för att korta ned köerna.

Beslutsunderlag
Motion från Linnea Sandahl ( MP )

Övervägande
Kreativt skapande oavsett konstform är en viktig del i ungas liv och är ett
bra verktyg för livslångt lärande. Kulturskolan i Varberg måste fånga upp
efterfrågan från unga att kunna ha en meningsfull fritid. Med tanke på att
Varbergs kommun växer och många står i kö för instrument så vore en
höjning av personalbudget en god investering för framtiden. Bedömningen
är dock att det inom nuvarande ram för kultur och fritidsförvaltningen inte
finns utrymme för en utökning av personal inom kulturskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Kulturutmärkelser 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Varbergs kommuns kulturstipendium tilldelas i år glaskonstnären
Märta Karlsson med en summa om 15 000 kronor.
Årets stipendiat utmanar och utvidgar rollen som designer genom att
inkludera ekologi, antropologi och biologi i sitt arbete. Med hjälp av
naturliga och lokala resurser skapar hon ett konsthantverk med stark
koppling till sitt barndoms Varberg.

2. Varbergs kommuns hedersplakett inom området kultur
tilldelas i år Erling Andersson för att han under många år varit
engagerad i insamlandet av maskiner och utrustning som visar på
träbearbetningens utveckling i Sverige. Resultatet har blivit det unika och
spännande Derome trä- och nostalgimuseum som har en utställning som
spänner från 1500-talet fram till våra dagar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Idrotts- och fritidsutmärkelser 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Varbergs kommuns idrotts- och fritidsstipendium tilldelas i år
volleybollspelaren Ida Kjernholm med en summa om 15 000 kronor.
Årets stipendiat har tydliga framtidsdrömmar och mål inom sin sport. Att
som en av få passare i Sveriges volleybollvärld bli uttagen och få möjlighet
att träna för framstående internationella tränare tyder på stor talangfullhet
2. Varbergs kommuns hedersplakett inom området idrott och fritid tilldelas
i år Adnan Bainca för att han med stort engagemang uppmuntrat barn
och unga i Varbergs kommun att ”lira boll” efter sina egna förutsättningar.
Adnans initiativ till och arbete med föreningen Unite People har gett många
möjlighet till gemenskap och ett socialt sammanhang genom fotbollen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ansökan Idécentralen – Elsa Toerien beviljas 25 500 kronor för
jämställdhetsprojektet Tre Generationer av kamp. Dnr KFN 2019/0054.
2. Ansökan Idécentralen – Astrid Nilsson beviljas 3 750 kronor för projekt
att anordna en fotovägg i skatehallen. Dnr KFN 2019/0061.
3. Ansökan Idécentralen – Jebran Shamal beviljas 5 500 kronor för att
anordna en FIFA turnering kombinerat med afghansk nyårsfest.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ks § 39 – Planeringsdirektiv för Östra Träslöv. Dnr KS 2018/0350.
2. Ks § 60 – Månadsrapport februari 2019 – Varbergs kommun. Dnr KS
2019/0105.
3. Ks § 70 – Planeringsdirektiv för Himle verksamhetsområde. Dnr KS
2018/00645.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Kultur- och fritidsnämndens investeringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar:
• Slutförda projekt
Varbergs Teater. Slutredovisning sker på nämndens sammanträde i maj
2019.
• Pågående projekt
Ny bad- och simanläggning i Varberg – ingen avvikelse i tidplan och
budget.
Ny omklädningsbyggnad på Sjöaremossen – ingen avvikelse i tidplan
och budget.
Nytt lokalbibliotek med samlingslokal i Kungsäter – ingen avvikelse i
tidplan och budget.
• Förstudier
Kyrkskolan i Tvååker – förstudierapport beräknas vara klar v. 17.
Skatepark I Varberg – avvaktar beslut från kommunstyrelsen att starta
förstudie.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
• Visionsarbetet fortsätter under året, alla chefer jobbar med frågan
•

Avtalstrohet på väg åt rätt håll (rapport vid tertial)

•

Utvärdering av Varberg direkt

•

Lokalrapport behov och synergier; vi har nytta av att sitta nära andra
förvaltningar men ännu mer av att sitta tillsammans.

•

Varbergs HK har gått upp i handbollsligan (ökade krav på lokaler för
träning och match).

•

Warbergs IC har gått upp i svenska superligan. Damerna redan i högsta
ligan.

•

Rekrytering av kulturchef.

•

Styrgrupp för samordning inom stadsbyggnadsområdet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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