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,Plats och tid Stadshus C, Kommunfullmäktiges sessionssal (C1), klockan 8.00-12.00, 

mötet ajournerades 09.00-09.10 

Beslutande Lena Språng (C), ordförande 

Jenny Bolgert (S), vice ordförande 

Sven Andersson (M) 

Eva Gullberg (M) 

Inger Brosved (L) 

Boris Melvås (KD) 

Robin Svensson (S) 

Lars-Inge Andell (S) 

Marianne Johansson (S) 

Robert Bengtsson-Lindeberg (M) 

Evy Vilhelmsson (S) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Michael Fransson (C) 

Ingela Svensson (V) 

 

 

Övriga deltagare Katarina Sundberg, förvaltningschef 

Sebastian Larsson, nämndsekreterare 

Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid 

Mariella Sivertstrand, avdelningschef kultur 

Johan Suomela, controller §§ 149-151 

Anna Frid, kommunikatör §§ 152-155 

Kristina Wallin, verksamhetsutvecklare § 156 

Mia Svedjeblad, lokalstrateg §§ 158-159 

Margita Stralforss, HR-konsult § 160 

Ellinore Gunnarsson, facklig representant  

Utses att justera Jenny Bolgert (S) 

Justeringens plats 

och tid 
Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25, 1 december 2020 

Sekreterare Sebastian Larsson Paragraf 145-165 

Ordförande Lena Språng (C) 

Justerande Jenny Bolgert (S)   
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 § 145 Dnr KFN 2020/0131 

 
 

Stipendium till Kulturskolan 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna ett samarbete kring stipendium mellan Kulturskolan 

Varberg och Maleryd Fastigheter. Samarbetet består i att 

Kulturskolan bistår Maleryd i urvalsprocessen 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Maleryds Fastigheter har under flera år stöttat unga konstnärer i Varberg 

genom att utlysa en konsttävling. Den som vinner tävlingen får ställa ut ett 

konstverk på Östra Långgatan, som Maleryd sedan köper. Istället för denna 

tävling önskar Maleryd skapa en stipendiefond. Ett stipendium ger 

Kulturskolan i Varbergs kommun möjlighet att premiera en elev eller flera 

elever som studerar konst och som på ett särskilt sätt visat sig förtjäna ett 

erkännande. Stipendiet skall ses som en belöning, en uppmuntran och ge 

möjlighet och stimulans till eleven att ytterligare utvecklas inom sitt ämne.  

 

Övervägande 
Kulturskolan Varberg har sedan 2015 ett väl fungerande 

stipendiesamarbete med Sparbanksstiftelsen. Detta samarbete ger många 

elever ekonomisk möjlighet att förverkliga drömmar genom exempelvis 

köpa in instrument, filmutrustning, kurser eller extra utbildningar. Ett 

samarbete med Maleryd skulle fungera på samma sätt som samarbetet med 

Sparbanksstiftelsen, med skillnaden att Maleryd enbart riktar sig mot 

konsteleverna. Sparbanksstiftelsens stipendium riktar sig mot hela skolan.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 146 Dnr KFN 2020/0141 
 
 

Begäran om medel ur resultatreserv - 
Uppgradering av system för Meröppet 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 

1. anslå 160 000 kr ur resultatreserven för uppgradering av 

meröppetsystem på biblioteken i Bua och Veddige. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens IT-avdelningen har satt in nya switchar på 
nätverket/nätverken. De nya switchar är inte kompatibla med de äldre 
meröppetssystem som finns på biblioteken i Bua och Veddige. Besökaren 
har inte kunnat logga in och använda biblioteket, entrédörrarna har stått 
olåsta då systemet har lagt av, utlåningsautomaten stängs av och går inte 
att starta igen förrän någon gör det manuellt. Dessa problem har inte 
uppstått på de övriga bibliotek som har nyare system.  
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 17 november 2020 

 

Övervägande 

För att få meröppetfunktionen att fungera som den bör behöver 
biblioteksenheten göra en uppgradering av systemet. Det kräver i sin tur 
helt ny utrustning, ny inpasseringspanel, library controller och 
programvara. Delar av det gamla systemet såsom högtalare och befintlig 
kabeldragning kan förhoppningsvis återanvändas. Görs det ingen 
uppgradering måste meröppet på biblioteken i Bua och Veddige stängas av 
helt och hållet. Därför bedömer Kultur- och Fritidsförvaltningen att 
investeringen är nödvändig.  
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 147 Dnr KFN 2020/0100 

 
 

Svar på remiss - Motion om att kommunen inför 
Språkstart Halland i hela Varbergs kommun 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka motionen. 
2. i det fall motionen tillstyrks föreslås kommunfullmäktige tillskjuta 

medel i ram till kultur- och fritidsnämnden om 1 300 tkr för fullt 
utbyggd verksamhet med avdrag för upptrappning under 
uppbyggnadsperioden år 2-3. 

 
Boris Melvås (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Sedan 2017 har Region Halland medel avsatta för att tillsammans med 
Hallands kommuner satsa på ”Språkstart Halland”. Satsningen riktar sig till 
föräldrar med små barn och innebär att barnfamiljer ska nås med 
inspiration och information kring små barns språkutveckling. Syftet är att 
uppmuntra till att hjälpa barnet att utveckla sitt språk. Vi vet att många 
barn inte får det stöd och den stimulans som de behöver. Läsförmåga och 
läsförståelse har betydelse för alla skolämnen och i slutändan barnens 
möjligheter att klara skolan. Under skolåren växer gapet mellan starka och 
svaga läsare. Genom Språkstart Halland vill Regionen bidra till ett mer 
långsiktigt hållbart och jämlikt samhälle. 
 
Verksamheten finns nationellt och internationellt 
 
Bookstart i Storbritannien startade sin verksamhet för 20 år sedan och har 
inspirerat nära 40 andra länder att arbeta med bokgåvor och uppmuntra till 
läsning för de allra minsta. Japan har verksamhet i 1000 städer och funnits 
sedan år 2000. I Nederländerna arbetar landets alla bibliotek med bokstart 
sedan 2008. 
Sverige har haft liknande arbete i mindre skala på några orter sedan länge 
och fick en mer framträdande roll när Kulturrådet gav stöd till verksamhet i 
tre städer 2015. Idag talas om Bokstart som ett arbetssätt för alla och i den 
nya kulturbudgeten avsätts pengar för Bokstart. 
 
Halland har länge haft ett välfungerande samarbete mellan bibliotek och 
barnhälsovård när det gäller små barns språkutveckling och gjorde en stor 
satsning genom att garantera stöd till de kommuner som inrättar 
Språkstart/Bokstart. Varberg har en god position nu att påbörja det arbetet 
och nedan finns ett förslag på en 3-årig progression, från pilotstudie 2021 
till fullt utbyggt arbete 2024. 
 
 
Ur Kulturrådets budget 2021-2023 
Forskningen visar tydligt att tidiga, språkstimulerande insatser till familj 
har stor betydelse för barnets språk- och läsutveckling. Bokstart vill främja 
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långsiktig och hållbar samverkan mellan bibliotek, förskola och 
barnhälsovård, dvs de professioner som har ett uppdrag att arbeta med små 
barns språkutveckling, med utgångspunkt i familjen. Målsättningen med 
Bokstart är 1) att stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för sina barns 
språk-, kommunikation- och läsutveckling, 2) utveckla samverkan mellan 
bibliotek, förskola och barnhälsovård och 3) öka och sprida kunskap om 
små barns språk- och läsutveckling. 
Bibliotek, förskola och barnhälsovård behöver varandra för att utföra sina 
uppdrag på bästa sätt och för att nå så många barn och föräldrar som 
möjligt och uppnå likvärdighet när det gäller språk, kommunikation och 
läsning. Barns språk- och läsutveckling är en viktig demokratifråga som har 
stor betydelse för ett socialt hållbart samhälle. 
 
Ur Statens budgetproposition för 2021 
Läsning och läsförmåga är av stor samhällelig och individuell betydelse. 
Ytterst är det en fråga om demokrati och likvärdighet, dels vad gäller 
tillgången till utbildning och kultur, dels vad gäller möjligheten att ta plats i 
samhället och som medborgare delta i det demokratiska samtalet.   
  
Statens kulturråd driver sedan 2015 en nationell satsning på små barns 
språk- och läsutveckling kallad Bokstart. Regeringen beräknar att 15 
miljoner kronor avsätts 2021 och 20 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2022 
för en utbyggnad av Bokstart.  
 

Beslutsunderlag 
Motion – Inför språkstart i hela Varberg!, 2020-06-13 

 

Övervägande 
Det är nu ett bra läge att inleda arbetet i Varberg och arbetet är uppstartat i 

och med att förutsättningarna för ett mindre pilotprojekt inom befintlig 

ram undersöks. Region Halland ger sitt stöd och det finns att andra 

kommuner i närheten att samverka med. Kultur- och fritidsförvaltningen 

vill intensifiera arbetet med det läsfrämjande uppdraget riktat till barn och 

unga och ser här ett systematiskt och generellt arbetssätt. 

Förvaltningen arbetar läsfrämjande med familjer och barn på dess fritid 

och samverkar med Förskole- och grundskoleförvaltningen när det gäller 

förskoleverksamhet och skolbibliotek. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Skriftlig reservation ” Svar på remiss - Motion om att 
kommunen inför Språkstart Halland i hela Varbergs 
kommun (Dnr: KFN 2020/0100) 

 
Att införa Språkstart Halland i hela Varberg kommer i realiteten att 
medföra en väsentlig kostnadsökning för kommunen under lång tid 
framöver. Ett sådant beslut är inte lämpligt att fatta med en motion och 
förvaltningens kommentarer till motionen som underlag. Istället bör frågan 
beredas förutsättningslöst. Beslutsunderlaget kan då förväntas ge en 
bredare bild av kunskapsläget, alternativa implementeringsformer, 
alternativa åtgärder med liknande effekt, vilka kostnader som är förenade 
med de olika åtgärderna samt hur dessa kostnader skulle kunna finansieras. 
Motionen har inte formulerats på detta sätt och jag anser därför att den bör 
avstyrkas. 
 
/Boris Melvås (KD) 
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 § 148 Dnr  
 
 

Renovering av konstverk i Bua - information 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 149 Dnr KFN 2020/0029 

 
 

Månadsrapport oktober 2020 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna förvaltningens förslag till månadsrapport för oktober 

2020 och översända den till kommunstyrelsen 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Nämndens driftutfall efter oktober månad uppgår till 129 107 tkr vilket 
innebär att 81% av budgeten är förbrukad. Den generella riktpunkten 
uppgår till 83% efter oktober 
 
Intäkterna för perioden uppgår till 18 676 tkr (68%). Verksamheten står 
fortfarande inför stora utmaningar med vikande efterfrågan för många av 
våra tjänster. Ovissheten är stor och storleken på störningarna är svår att 
planera mot. Helt klart är att nämnden kommer att tappa intäkter då man 
ser vikande besökssiffror i simhallarna, ishallarna samt en minskad 
uthyrning av idrotts- och kulturlokaler samt att det nystartade cafét i 
Kulturhuset Komedianten haft en tuff start med höga intäktskrav och låg 
försäljning. Utöver det har fler statliga och regionala bidrag som 
budgeterats ej haft något utfall, så det påverkar också intäkterna negativt 
(men blir nollsummespel då kostnaderna också blir lägre). 
Intäktsprognosen är på grund av pandemin väldigt osäker men 
förvaltningens bedömning just nu är att intäktstappet kommer att uppgå till 
5 800 tkr. 

Bidragskostnaderna uppgår till 12 980 tkr (79%) och följer plan. En mindre 
avvikelse på 45 tkr förväntas vilket beror på en retroaktiv utbetalning av 
jämställdhetspriset för 2019. 

Lokalhyra och fastighetsservice uppgår till 42 911 tkr (83%). Ett mindre 
överskott på 160 tkr prognosticeras. Nämnden får positiva signaler från 
servicenämnden avseende mediaavstämmningen som kommer ske i slutet 
av året. Med tanke på det fortsatt milda vädret för säsongen ser 
förbrukningen än så länge lägre ut än budgeterat. Beroende på hur 
november och december blir får vi se om förbrukningen kommer ikapp. 
Prognosen för media har dock inte beaktats i nuvarande prognos. 

Personalkostnader uppgår till 66 269 tkr (79%). Personalkostnaderna 
förväntas generera ett överskott på 2 000 tkr vilket bland annat beror på att 
man ej återbesatt en pensionsavgång på fritidsenheten, några 
föräldraledigheter som ej ersatts, vissa längre sjukskrivningar ej har ersatts 
samt att badenheten förväntar sig lägre personalkostnader under året. 

Övriga utgifter uppgår till 18 842 tkr (72%) vilket är betydligt lägre än den 
generella riktpunkten på 83%. Prognosen just nu är ett överskott på 3 485 
tkr vilket bland annat beror på färre antal arrangemang för vuxna och barn, 
minskade inköpskostnader i cafét på Komedianten, lägre 
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verksamhetskostnader på badenheten, samt att ofördelade medel som finns 
under förvaltningsledningen ej kommer att nyttjas. Dessutom finns det 
budgeterad kostnader för flera bidrag som ännu ej blivit av (kopplat till 
minskade intäkter). Utöver det har det varit en stark återhållsamhet genom 
hela nämnden med tanke på det rådandet läget. 

Kapitalkostnaderna uppgår till 6 780 tkr (83%) och följer plan. Inga 
avvikelser noteras. 

Sammantaget är förvaltningens bedömning just nu ett underskott på 200 
tkr efter årets slut. Det är en marginell förbättring i jämförelse med delåret 
(augusti) då ett underskott på 250 tkr prognosticerades. Dock är det 
ekonomiska läget fortsatt mycket osäkert med tanke på Covid19.  

 
 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport oktober 2020 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 150 Dnr KFN 2020/0122 
 
 

Riktlinjer – ram för mindre konstnärlig 
gestaltning 

Beslut 

Kultur-och fritidsnämnden beslutar  

1.  godkänna föreslagen revidering av ”Riktlinjer - ram för mindre 

konstnärlig gestaltning på landsbygden”.  

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 februari 2018 § 27 om 
riktlinjer för mindre konstnärlig gestaltning för att underlätta bedömningen 
av vad som är en investering. Omorganisationen inom kultur- och 
fritidsnämnden samt nya centrala riktlinjer för hantering över- och 
underskott innebär att riktlinjerna behöver revideras.  
 
Föreslagen förändring innebär att eventuellt överskott kan flyttas över till 
nästkommande år samt att både controller och avdelningsekonomer kan 
konsulteras gällande bedömning om en kostnad är att betrakta som 
investering enligt bifogat beslutsunderlag.  
 
 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer mindre konstnärlig gestaltning på landsbygden 

 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 151 Dnr  
 
 

Anpassningar ekonomi 2021 - information 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 152 Dnr KFN 2020/0115 

 
 

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för 
Torpa-Kärra 1:24 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. tillstyrka förslaget till detaljplan för Torpa-Kärra 1:24 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder med 
visst inslag av handel och tillfällig vistelse inom fastigheten Torpa-Kärra 
1:24 i Kärradal, cirka 13 kilometer norr om Varbergs tätort. Planförslaget 
möjliggör cirka 15 lägenheter i nya byggnader, samt ytterligare cirka 15 
lägenheter om befintliga byggnader byggs om enligt detaljplanens 
maximala byggrätt.   
 
Planområdet ligger norra delen av Kärradal, cirka 13 kilometer norr om 
Varbergs centrum. Inom planområdet finns två befintliga byggnader varav 
den ena används som flerbostadshus och den andra som konferenslokal. 
Övriga delar av planområdet består av jordbruksmark, lövskog samt öppna 
ytor bevuxna med sly. Närområdets karaktär präglas av villabebyggelse 
med inslag av äldre gårdsbebyggelse och nyare flerbostadshus i liknande stil 
som den omkringliggande äldre bebyggelsen. 
 
I den fördjupade översiktsplanen för norra kusten antagen av 
kommunfullmäktige år 2017 anges planområdet vara beläget inom ett 
område där riktlinjerna säger att ny enstaka bebyggelse ska prövas med en 
restriktiv hållning och att ny sammanhållen bebyggelse inte är tillåten. 
Planförslaget är därmed inte förenligt med gällande översiktsplan. Positivt 
planbesked lämnades år 2016, innan den fördjupade översiktsplanen 
antagits. Beslutet fattades utifrån att planansökan var förenlig med då 
gällande fördjupning av översiktsplan för norra kusten (antagen år 2000) 
vilken angav att aktuell fastighet var lämplig för utveckling av ny 
bebyggelse. 
 
Kulturmiljöprogrammets avgränsning för området Kärradal ligger i direkt 
anslutning till aktuellt planområde, väster om Kärravägen. Planförslaget 
bedöms inte påverka kulturmiljön nämnvärt, då ny bebyggelse ska anpassa 
sig till omkringliggande miljö. Bestämmelser om fasadmaterial, takvinkel 
och taktyp är exempel på hur hänsyn tas till kulturmiljön i planförslaget. 
 
Inom planområdet finns två fornlämningar; Raä Torpa 53:1 
(stenåldersboplats) samt Raä Torpa 44:1 (domarring). Efter dialog med 
Länsstyrelsen i Hallands län har en arkeologisk förundersökning 
genomförts av Kulturmiljö Halland för att avgränsa fornlämningen Torpa 
53:1. Resultatet från den arkeologiska förundersökningen motiverar inga 
ytterligare arkeologiska insatser i planområdets norra del vid 
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stenåldersboplatsen Raä Torpa 53:1. I planområdets sydöstra del på en höjd 
finns fornlämning Raä Torpa 44:1. Denna domarring bestående av 6 
klumpstenar med kringliggande skyddsområde ska bevaras. 
 

Beslutsunderlag 
1. Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Torpa-Kärra 1:24.  

2. Samrådshandling, 2020-09-11 Varbergs kommun 

 

Övervägande 
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att föreslagen detaljplan inte 

påverkar nämndens verksamheter. Rekommendationerna för området 

Kärradal som finns i kulturmiljöprogrammet bör beaktas, vilket också 

anges i planförslaget. Förvaltningen överlämnar därför ärendet utan några 

synpunkter. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 
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 § 153 Dnr KFN 2020/0116 

 
 

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för 
kvarteret Ekorren 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. tillstyrka förslaget till detaljplan för kvarteret Ekorren 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger centralt i Varberg, ca 700 m norr om Varbergs station. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta kvarteret 

Ekorren med bostäder och inslag av centrumverksamhet, samt stärka en 

grön koppling längs Brunnsbergsvägen.  

 

Syftet är också att genom bebyggelsen tillsammans med en omgestaltning 

av Birger Svenssons väg skapa en tydligare entré som markerar att man 

närmar sig staden och dess stadskärna. För kvarterets karaktär är det av 

vikt att behålla strukturen genom uppdelningen av huskroppar och en 

större förgårdsmark utmed Boråsgatan. 

 

Planområdet innehåller inga kända fornlämningar men gränsar i väster mot 

Raä Varberg 60:1, stadslager till det medeltida Getakärr/Gamla Varberg. 

Avgränsningen av stadslagret skär genom Boråsgatan mot kvarterets västra 

kant. Länsstyrelsen har meddelat att arkeologiska insatser inom kvarteret 

Ekorren inte är motiverade. 

 

Kvarteret Ekorren ingår inte i något av de utpekade områdena i 

kommunens kulturmiljöprogram för stadsområdet Stadens karaktärer 

(godkänt av Byggnadsnämnden 2012-08-30). Däremot gränsar kvarteret i 

söder mot område 2e - Norrdal runt Göteborgsvägen. Området består i 

huvudsak av trävillor från 1910- och 20-talen. Därför har det i planförslaget 

för kvarteret Ekorren varit viktigt att jobba med en anpassning till befintliga 

strukturer, främst på den sydvästra sidan.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för kv Ekorren  

2. Samrådshandling, 2020-09-24, Varbergs kommun. 
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Övervägande 
Angående kulturmiljö anger riktlinjerna för området i 

stadsbyggnadsprogrammet att den småskaliga strukturen av fastigheter 

som helhet bör behållas. Dock får byggnader förändras och höjderna får 

variera inom kvarteren, så länge det görs med hänsyn till de angränsande 

kulturmiljöerna i närliggande kvarter, främst på den sydvästra sidan. Detta 

regleras i planförslaget i och med att nockhöjden på bebyggelsen som möter 

Birger Svenssons väg får vara max 18 meter (ungefär sex våningar), medan 

nockhöjden på den sydvästra sidan (utmed Boråsgatan) begränsas till 15 

meter. 

 

För övrigt bedömer kultur- och fritidsförvaltningen att föreslagen 

detaljplan inte påverkar förvaltningens verksamheter och att det inte finns 

något att invända.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 
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 § 154 Dnr KFN 2020/0117 

 
 

Samrådsyttrande gällande ändring av detaljplan 
för 1963 års byggnadsplan över Skällinge 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. tillstyrka förslaget till ändring av detaljplan för 1963 års 

byggnadsplan över Skällinge 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Idag reglerar 1963 års byggnadsplan över Skällinge (detaljplan H9) 
fortfarande markanvändningen för en stor del av Skällinge samhälle. Totalt 
omfattas cirka 100 fastigheter av planen. Gällande detaljplan reglerar 
antalet bostadslägenheter per huvudbyggnad till högst två för cirka 80 
fastigheter. Planändringen syftar till att pröva lämpligheten av ett 
upphävande av den bestämmelsen för att möjliggöra fler bostäder inom 
befintlig bebyggelse. I övrigt kvarstår samtliga av de övriga bestämmelserna 
i byggnadsplanen. 
 
Planändringen bidrar också till en komplettering av det befintliga 
bostadsutbudet med fler typer av boendeformer i enlighet med den 
utveckling som anges i bebyggelsestrategin antagen av kommunfullmäktige 
år 2013. Med en större variation av boendeformer på orten skapas 
möjlighet till att bo och leva kvar på orten i livets olika skeden. 
 
Inom planområdet finns ett flertal byggnader som ingår i 
bebyggelseinventeringen utförd av Kulturmiljö Halland. Kompletterade 
tillägg i befintlig bebyggelse som exempelvis fönster, takkupor och externa 
trapphus som kan uppstå som en följd av planförslaget kan därför vara 
extra känsligt inom vissa delar av planområdet. Kompletterande tillägg i 
den bebyggelse som upptagits i bebyggelseinventeringen ska därför 
hanteras varsamt i kommande bygglovsärenden. Eftersom byggrätten 
kommer att fortsätta att vara reglerad enligt nuvarande bestämmelser 
bedöms påverkan på bebyggelsen exteriört till följd av planändringen vara 
ytterst begränsad. 
 

Beslutsunderlag 
1. Plan- och genomförandebeskrivning: Ändring av detaljplan för 1963 

års byggnadsplan över Skällinge.  

2. Samrådshandling, 2020-09-11, Varbergs kommun. 

 

Övervägande 

Inom området som berörs av förslaget finns, precis som beskrivs, ett flertal 
byggnader som ingår i bebyggelseinventeringen utförd av Kulturmiljö 
Halland. Det är därför essentiellt att man i bygglovsprocessen säkerställer 
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att detaljplaneändringen inte medför stor påverkan på bebyggelsens 
exteriörer. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 
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 § 155 Dnr KFN 2020/0132 

 
 

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan 
för Trönninge 11:6 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. tillstyrka förslaget till detaljplan för Trönninge 11:6, förutsatt att en 
del av berget Jonsbjär bevaras som grönområde för ryttare och 
cyklister. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Planområdet ligger i södra Trönninge cirka fem kilometer norr om Varbergs 

stadskärna. Detaljplanen möjliggör för ökad bostadsbyggnation inom 

fastigheten Trönninge 11:6. På fastigheten Trönninge 11:6 finns idag fyra 

mindre flerbostadshus i radhusform i ett plan med tillhörande uthus. 

Fastigheten 11:2 omfattas av en del av en större trädbevuxet berg: Jonsbjär. 

För att säkerställa att en del av Jonsbjär bevaras som grönområde planläggs 

delar av fastigheten Trönninge 11:2 som allmän platsmark - natur. 

 

I planförslaget möjliggörs en utbyggnad med fyra nya flerbostadshus och, 

beroende på lägenhetsstorlekar, cirka 40-50 bostäder. 

 

Beslutsunderlag 
1. Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Trönninge 11:6, 

granskningshandling, 2020-09-30. Varbergs kommun. 

2. Samrådsredogörelse: Detaljplan för Trönninge 11:6, 2020-09-30, 

Trönninge, Varbergs kommun. 

 

Övervägande 
Viktigt att en del av berget Jonsbjär bevaras som grönområde i och med att 

det används av både ryttare och cyklister. I övrigt inga synpunkter. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 
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 § 156 Dnr  
 
 

Strategi för ridsporten med utsikt 2030 - 
information 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 157 Dnr KFN 2020/0120 

 
 

Beställning av leasingfordon 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. godkänna avsteg från avtal om fossilfria fordon 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Enheten idrottsanläggningar har ett arbetsfordon som huvudsakligen 
används till arbetet med att underhålla Hallandsleden, vilket innebär 
mycket körning i skog och mark. Bilen är av typen dieseldriven pickup med 
dubbel hytt och 4 hjulsdrivning, automatväxlad och LED-ljus. Flak ca 190-
220 m Längd max 5,60 för framkomligheten i skogen. 
 

Beslutsunderlag 
Ksau § 27, 2019-01-29 – Upphandling av leasingfordon 

 

Övervägande 
Leasingavtalet för gällande arbetsfordon löper ut i februari 2021. 

Då marknaden i dag inte kan erbjuda ett fossilfritt fordon av denna typ 

finns inga andra alternativ än den typ av fordon som är beskrivet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 158 Dnr KFN 2020/0106 

 
 

Lokalrevision 2020 för kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. godkänna lokalrevision 2020 för kultur- och fritidsnämnden 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har enligt de nya beslutade riktlinjer för 

lokalförsörjning i Varbergs kommun tagit fram en lokalrevision för 2020 

där verksamhetens lokaler och anläggningar, kundunderlag, önskvärd 

utveckling, omvärldsbevakning av trender och lagar mm beskrivs. 

Lokalrevisionen beskriver nuläge och framtida behov enligt kommunens 

utbyggnadsplan samt identifierade reinvesteringsbehov. Nämndens 

lokalrevision ligger sedan tillsammans med förskole- och 

grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 

socialnämnden och service-nämndens lokalrevisioner, till grund för 

kommunens lokalförsörjningsplan. 

 

Beslutsunderlag 
Lokalrevision 2020 för kultur- och fritidsnämnden 

 

Övervägande 
Förvaltningen har med grund i nämndens lokalförsörjningsbehov, 

investeringsplan, planarbete med prioriterade utbyggnadsområden, 

föreningsbehov och utveckling/reinvesteringsbehov sammanställt en 

lokalrevision för 2020. Under 2020 har en inventering gjorts av nämndens 

samtliga lokaler och anläggningar för att få en uppdaterad bild på behov 

och status. Ett analysarbete ska göras under 2021 för att bättre kunna 

beskriva de behov som finns för att kunna erbjuda mer tillgängliga, flexibla 

och attraktiva lokaler och anläggningar för att öka nyttjandegraderna. Det 

är ett stort värde för framtida lokalrevisioner att få mer detaljerad 

information från serviceförvaltningen kring lokaler och anläggningars 

tekniska status, planerat underhåll, beräknad livslängd mm så kloka och 

strategiska förslag på ut- och/eller avveckling kan tas fram. Underhåll som 

genomförs i verksamhetslokaler påverkar hyresgästerna och en god 

framförhållning och dialog visar på professionalitet ut mot kund. Mer 

specificerade underlag för olika lokaltyper, ytor mm är värdefull 

information så en bra överblick och möjlig jämförelse kan ske med andra. 

När nu kommunens lokalförsörjningsprocess har beslutade riktlinjer för 
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lokalförsörjning finns en mer strukturerad planeringsmodell för hur 

nämndernas behov kan samordnas i kommunens lokalförsörjningsarbete 

kopplat till utbyggnadsplan och budget- och investeringsprocess. 

 

Jämställdhetsbedömning 
Inom framför allt fritidsavdelningens lokaler och anläggningar märks ur ett 

jämställdhetsperspektiv att många idrottsanläggningar är gamla och 

utformade utifrån mäns organiserade idrottande. Inför varje ny- och 

ombyggnation görs jämställdhetsanalyser för att säkerställa att framtida 

idrottsanläggningar blir jämställda. I framtida lokalrevisioner kommer 

fortsatt jämställdhetsanalys finnas med. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen, 

samhällsutvecklingskontoret 
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 § 159 Dnr  
 
 

Kultur- och fritidsnämndens investeringar 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 160 Dnr  
 
 

Medarbetarundersökning 2020 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 161 Dnr  
 
 

Ordförandebeslut - nedstängning av 
verksamheter i november 2020 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 162 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar: 
 

1. Att förvaltningen hanterar en så kallad förvaltningsremiss gällande 
regional utvecklingsstrategi för Halland.  

2. Att förvaltningen använder sig av ett möjligt undantag gällande 
lagen om tillgänglighet kring filmat material. 

3. Om hanteringen generellt kring de fortsatta restriktionerna kopplat 
till pandemin. 

 
Avdelningschef Mari Hagborg Lorentzon informerar:  
 

1. Att aktiv fritid ej arbetar med fysiska möten utan med hjälp av 
digitala kanaler. 

2. Hur förvaltningen hanterar återbetalning vid rädsla för covid 19 hos 
föräldrar till simskolebarn. 

3. Att barn födda 2005 eller senare får träna organiserat på 
kommunens anläggningar samt elitidrotten (Varbergs BoIS).  

 
Avdelningschef Mariella Sivertstrand informerar:  
 

1. Om de anpassningar som verksamheten inom kulturområdet har 
gjort utefter det ordförandebeslut som är taget. 

2. Om hur arbetet fortgår gällande skolbiblioteken. 
3. Att skulpturen ”Bonden och hästen” är återfunnen och återlämnad 

till förvaltningen. 
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 § 163 Dnr  
 
 

Rapporter 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 

1. godkänna redovisningen 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

1. KF § 130/2020 – Delårsrapport 2020 – Varbergs kommun 
2. KF § 136/2020 – Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2021 
3. KS § 203/2020 – Förstudie avseende utökad kapacitet grundskola 

Väröbacka 
4. KS § 207/2020 – Julgåva till personal 2020 
5. KS § 208/2020 – Ersättning till personal för influensavaccination 
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 § 164 Dnr  
 
 

Delegeringsärenden 

Beslut  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 

1. godkänna redovisningen 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

1. Ansökan om särskilt verksamhetsbidrag – Varbergs roddklubb 
beviljas ett bidrag på 8.969 kronor för byte av blandare. 

2. Ansökan om särskilt verksamhetsbidrag – Rolfstorps GoIF beviljas 
ett bidrag på 33.125 kronor för inköp och montering av grind. 

3. Ansökan om stimulansbidrag för insatser kring en hållbar utveckling 
– Sunvära SK beviljas ett bidrag på 10.000 kr för arrangemang med 
föreläsare. 
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 § 165 Dnr  
 
 

Övrigt ärende - Fortsatt nedstängning av 
verksamheter november-december 2020 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. Under förutsättning att Folkhälsomyndigheten fattar beslut 

förlänga pågående nedstängning av verksamheter i enlighet med 

regional överenskommelse. Från och med 25 november till 13 

december 2020 gäller följande: 

 

a. Verksamhetens bibliotek stängs som mötesplats och är 

endast öppna för samhällsinformation och utlåning. 

b. Varbergs konsthall, Galleri hamnmagasinet och 

Komediantens café stängs. 

c. Kulturutbud, aktiviteter och evenemang ställs in. Externa 

arrangemang i kommunens lokaler avbokas eller flyttas 

fram. 

d. Veddige simhall stängs för allmänheten. Undantag görs 

för simskola, grundskolornas simundervisning, simtester 

och rehabträning. Vuxna ska lämna och hämta utanför 

anläggningen och deltagarna uppmanas att byta om på 

annan plats. 

e. Verksamhetens idrottsanläggningar, inomhus och 

utomhus, stängs. Undantag görs för elitidrott samt 

träning för barn födda 2005 och senare. Vuxna ska lämna 

och hämta utanför anläggningen och deltagarna 

uppmanas att byta om på annan plats. 

f. Kulturskolan stänger och erbjuder enbart digital 

undervisning i den mån det är möjligt. 

g. Ungdomsgårdar och mötesplatser för unga, 

funktionsnedsatta och äldre, inomhus och utomhus, 

stängs eller görs i digital form. 

 

2. Ordförande uppdras att fortsättningsvis ta erforderliga beslut om 

eventuella förändringar eller förlängningar i ärendet i enlighet 

med folkhälsomyndighetens rekommendationer och regionala 

överenskommelser. 

 
Punkten direktjusteras. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Beskrivning av ärendet 
På grund av rådande omständigheter med Covid-19 pandemins snabba 

spridning i Varbergs kommun, behöver beslut fattas i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer och regionens gemensamma viljeinriktning. 
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