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Dnr

Redovisning av demokratiprojekt - elever från
Peder Skrivare
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Elever i årskurs 3 från Peder Skrivares skola redovisar demokratiprojekt
som de genomfört på kultur- och fritidsförvaltningen. Eleverna har arbetat i
grupper och genomfört enkätundersökningar och intervjuer med andra
ungdomar, främst på gymnasieskolan. I samarbete med handledare på
fritidsavdelningen och kulturavdelningen har de fokuserat på två
frågeställningar:
1. Hur vill ungdomar att den nya bad– och simanläggningen skall utformas.
Speciellt fokus på ungdomar med särskilda behov.
2. Hur ser ungdomar på kulturverksamheten i Varbergs kommun? Särskilt
fokus på Komedianten. Vilken typ av verksamhet deltar ungdomar i, hur
och varför, vad önskar de mer av?
Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen och ges tillfälle att ställa
frågor.
Ordföranden tackar för det genomförda arbetet och för redovisningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr

Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Fritidschef Mari Hagborg Lorentzon informerar:
- Inspektion av Sjöaremossens isbana har genomförts av Svenska
Bandyförbundet tillsammans med anläggningsansvariga på Kungsbacka
kommun och Varbergs kommun samt Frillesås BK. Frillesås
avancemang till högsta serien i bandy kräver vissa åtgärder av
bandybanan.
- Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att delta på seniormässan i
Sparbankshallen den 1 mars.
Förvaltningschef Christina Josefsson informerar:
- Invigning av Varbergs teater 6–11 mars.
- Jämställdhetsarbetet fortgår. 6–7 februari deltog tjänstemän och
politiker i Jämställdhetsforum i Karlstad.
- Varberg Session, tredje upplagan är genomförd – Mötet bidrog till att
fler har visat sitt intresse för att vara med och knyta nätverk kring
kulturens roll för utveckling av staden. Varbergs kommun har startat en
sessiongrupp och arbetar med ett gemensamhetstänk kring
arrangemang under ombyggnadstiden. Medborgare uppmanas att vara
aktiva.
- Varbergs kommun och NOD (före detta Marknad Varberg) samverkar i
ett EU - projekt om mötesplatser i staden. Uppstart i Holland 21–23
mars.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr

Avstämning för kultur- och fritidsnämndens
investeringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lokalstrateg Mia Svedjeblad informerar:
- Omklädning Ankarhallen – Byggnation pågår. Inga avvikelser från
tidsplan och budget.
- Varbergs Teater - Salongen kommer att vara klar till invigningen vecka
tio. Delprojektet varumottagning är försenat på grund av
leveransförseningar. Ingen avvikelse från budget
- Konstgräsplan Centrum – Projektering pågår. Inga avvikelser från
tidsplan och budget.
- Lindvallen IP – Byggnation pågår. Inga avvikelser från tidsplan och
budget.
- Löparbanor Påskbergsvallen – Ökade kostnader på grund av
asfaltering. Kräver ett tilläggsäskande hos kommunfullmäktige.
Beräknas genomföras sommar 2018.
- Lokalanpassning simstadion – Avvaktar beslut för finansiering.
- Veddige bibliotek – Nybyggnation av HWC samt uppfräschning.
Planerad inflyttning 12 mars. Ingen avvikelse från tidsplan och budget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr

Status för förstudier för kultur- och
fritidsnämndens investeringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lokalstrateg Mia Svedjeblad informerar:
- Konstgräsplan Väröbacka – Förstudie påbörjas efter beslut i
kommunstyrelsen.
- Omklädning Sjöaremossen – Förstudie klar.
- Ungdomsgård Bua – Ombyggnation sker 1 mars – 31 maj.
- Kyrkskolan Tvååker – Åtgärdsvalsstudien klar. Skrivs fram till
kommunstyrelsen för beslut om förstudie.
- Societetscenen – Montering av trossar och uppfräschning backstage.
Beräknad kostnad för kultur- och fritidsnämnden cirka 250 tkr.
- Kallbadhuset – Gasvärme dras fram till anläggningen
augusti/september 2018.
- Anpassningar Simstadion – Insatser i reception och kioskbyggnad
utifrån arbetsmiljö. Beräknad kostnad för kultur- och fritidsnämnden
cirka 200 tkr.
- Anpassningar Veddige simhall – Ärendet behandlas på aprilnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2017/0208

Lokalanpassning simstadion
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna åtgärdsvalsstudie avseende lokalanpassningar av Simstadion.
2. hemställa hos servicenämnden att få ta i anspråk 200 tkr ur
servicenämndens investeringskonto 32190 ”myndighetskrav fastighet”

avseende lokalanpassningar på Simstadion.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Simstadion kommer att ha en viktig roll under många månader om året när
Håstens simhall rivs. Verksamheten kommer att evakueras till simstadion
under perioden april/maj till september/oktober under åren 2018–2020.
Då anläggningen idag är sliten och i behov av upprustning så kommer
åtgärdsval och förstudie att påbörjas för att utreda och förstudera lämpliga
insatser på Simstadion när ny simhall står klar i Varberg, runt 2021.
När fler badgäster och mer verksamhet allokeras till Simstadion så ökar
behovet av en god arbetsmiljö för personal. Ytor för beredning av det som
säljs i kiosk och servering är idag inte optimala, varken ytmässigt eller
ergonomiskt. Översyn har gjorts och resulterat i vissa punktinsatser som
behöver göras för att klara verksamheten under evakueringstiden och
minska risken för arbetsskador kopplat till ergonomi med mera.
Serviceförvaltningen har medverkat i framtagande av lösningar
tillsammans med chef och medarbetare inom badverksamheten.

Beslutsunderlag
Åtgärdsval lokalanpassning Simstadion.

Övervägande
Åtgärdsvalsstudien möter kraven på bra arbetsmiljö för den personal som
arbetar i kiosk och servering. Insatserna skapar bättre ergonomi och bättre
klimat i lokalerna. Om ingen anpassning görs finns risk att föreläggande
kan komma gällande lokalens utformning och ökat sjuktal inom denna
specifika personalgrupp.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2018/0018

Lokalanpassning Kyrkskolan i Tvååker
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna åtgärdsvalsstudie avseende anpassning av Kyrkskolan,
Tvååker till lokaler för kultur- och fritidsverksamhet.
2. hemställa hos kommunstyrelsen om att genomföra en förstudie för
ombyggnation av Kyrkskolan, Tvååker i enlighet med
åtgärdsvalsstudien.
3. godkänna en förstudiekostnad om maximalt 200 tkr och att denna
kostnad belastar kultur- och fritidsnämndens resultatreserv om
projektet inte genomförs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I enlighet med kommunens regler och arbetsmetoder för investeringar har
en åtgärdsvalsstudie genomförts när det gäller en eventuell ny lokal för
kultur- och fritidsverksamhet i Tvååker.
Nuvarande ungdomsgård i Tvååker har lokaler som inte är optimala, varken
ytmässigt, tekniskt eller logistiskt och dessutom en bit ifrån Bosgårdsskolan
(500 meter). Många ungdomar bor utanför tätorten vilken innebär att de
till exempel har skolskjuts eller busskort. Avståndet till ungdomsgården gör
att många inte kan gå dit eftersom de då missar sin hemtransport. Det är
problem med klimatet i byggnaden och det är svårt att göra insatser i inneoch utemiljön. Vindsplan och källarplan kan inte användas för
verksamheten då nödutrymningsvägar saknas och miljön är undermålig för
ungdomar att vistas i. Verksamheten är därför i behov av större, mer
ändamålsenliga och öppnare ytor för sin verksamhet.
Kyrkskolan kommer att bli vakant i och med att om- och utbyggnation av
Bosgårdsskolan blir klar. Detta läge ses som optimalt och det möjliggör
även för fler verksamheter under nämndens ansvarsområde att verka och
utvecklas i lokalen då det sker på dygnets olika tider och med samverkan
mellan grupperna. Det öppnar även upp för föreningar och invånare att
kunna ha en mötesplats vid skolan då infrastrukturen redan finns för
bussar, parkering med mera samt idrottshall och bibliotek. Hela området
blir mer levande under fler timmar per dygn.

Beslutsunderlag
Åtgärdsvalsstudie för lokalanpassning av Kyrkskolan i Tvååker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Jämställdhetsbedömning
En utveckling av lokalerna för kultur- och fritidsverksamhet skulle öka
tillgängligheten till fritidsaktiviteter för alla i grannskapet. De verksamheter
som beskrivs kan ta del av de tänkte utrymmena är i stort redan idag
jämställda vad gäller besöksantal. Genom att utforma platsen i dialog med
ungdomar med nya kreativa idéer kan platsen bli en spännande arena som
lockar både flickor och pojkar samt kvinnor och män.

Övervägande
Då synergieffekter skapas och insatsen stämmer överens med kommunens
och nämndens mål så behöver en förstudie genomföras för att identifiera
vilka insatser som kan och bör göras för att dels bibehålla en kommunal
byggnad i gott skick, dels anpassa den till en ny verksamhetslokal som
tillför värden i Tvååker och ger ett större utbud av aktiviteter. De
verksamheter som kan finnas i byggnaden vid samma eller vid olika
tidpunkter är:
-

Ungdomsgård Tvååker
Kulturskolans verksamhet, primärt musikundervisning
Junior
Funka
Plats för idrottsutövare vid läger och cuper (övernattning, mat mm)
Aktiv senior – framtida mötesplats
Integrationsfrämjande aktiviteter
Kulturaktiviteter
Föreningar och andra aktörer
Invånare

I och med att Tvååker utvecklas med ökat bostadsbyggande, större skola
med mera så kan det finnas behov av ändamålsenliga lokaler för kultur- och
fritidsbehov.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2017/0031

Ökad investeringsram löparbanor
Påskbergsvallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka beslutad investeringsram
för objekt 34033, reinvestering löparbanor Påskbergsvallen, med 400
tkr till totalt 2 400 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den 14 november 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om en
investeringsram på 2 000 tkr för reinvestering av löparbanor på
Påskbergsvallen. Befintliga löparbanor är så pass dåliga att det finns
skaderisker för utövare och det skapar problem vid ansökan om att få
arrangera tävlingar. Vid senaste insatsen, 2007, gjordes enbart en
förbättring av ytskikt. I en renovering kommer löparbanor att fräsas bort,
materialet under repareras och kompletteras där det behövs, och nya
allvädersbanor läggs och målas. För att även få kvalitativa ytor på
kortsidorna kommer dessa att asfalteras och beläggas med samma material
som löparbanorna. Det gör då dessa ytor möjliga för friidrottsaktiviteter.
Ursprunglig kalkyl i investeringsäskandet baserades på den offert som
begärts in och där de olika insatser beskrevs med kvadratmeterpris. När
investeringsplan för 2018 beslutats startade projektering. Det gjordes en
besiktning på plats med entreprenör, projektledare på serviceförvaltning
och representanter från avdelning fritid. Det konstaterades då att det fanns
partier, framförallt på de halvmåneformade kortsidorna, där asfalt
saknades eller var så pass undermålig, att ny sportbeläggning inte kan
läggas på direkt utan det krävs kompletterande ny asfaltering innan.

Beslutsunderlag
Beslut KFN den 26 april 2017, förstudierapport/åtgärdsval för investering.
Beslut KF den 14 november 2017, Budget 2018, plan 2019–2022.

Övervägande
I ursprunglig kalkyl fanns inte kostnader för asfaltering i så pass stor
omfattning som det nu krävs upptaget, vilket innebär att investeringsramen
behöver förstärkas. Ca 2 000 kvm behöver större asfalteringsinsatser och
lagning för att skapa förutsättning för installation av allvädersbanor.
För att kunna fortsätta att bedriva friidrottsverksamhet och övrig
löpträning på Påskbergsvallen så behöver denna reinvestering/renovering
genomföras under våren/sommaren 2018.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Nollalternativ:
Om ökning av investeringsplan inte godkänns krävs ett omtag av projektet
och där då vissa delar av bansystemet inte kommer att åtgärdas och som
resultat att löparbanorna inte håller den kvalitet och svikt som krävs för
goda tränings- och tävlingsförutsättningar.
I planprogram för södra Trönninge har ny, framtida yta för utomhusarena
identifierats och separat åtgärdsval och förstudie kommer att påbörjas för
denna satsning så snart detaljplanearbetet påbörjats

Ekonomi och verksamhet
Den ökade investeringsramen på 400 000 kr fördelas på 300 000 kr för de
kostnader som nu identifierats och 100 000 kr för oförutsedda kostnader
som kan dyka upp under genomförandet. Förslag om ökad investeringsram
innebär en ökning av årshyran med 45 000 kr med en avskrivningstid på 10
år som definierats i tidigare beslutsunderlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KFN 2014/0009

Slutredovisning av projekt omläggning
konstgräsplan Påskbergsvallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå kommunstyrelsen godkänna slutredovisning av objekt 37401,
omläggning/breddning av konstgräsplan Påskbergsvallen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt Varbergs kommuns nu gällande projektstyrningsmodell och
investeringsprocess ska genomförda projekt, inom ett år efter att
investeringen tagits i drift, slutredovisas till ansvarig nämnd,
kommunstyrelse eller till fullmäktige samt delges ekonomikontoret.
Kommunfullmäktige ska vid sitt antagande av investeringsbudget ange var
slutredovisning ska ske, det vill säga till vilken instans. Ekonomisk
slutredovisning ska alltid ske till den politiska instans som är ansvarig för
genomförandet. Slutredovisningen ska beskriva investeringens
måluppfyllelse enligt förstudie och projektdirektiv, huruvida det
framställda behovet har uppfyllts samt beskrivning av genomförandet och
eventuella avvikelser.
Kultur- och fritidsnämnden har den 25 februari 2015 beslutat att godkänna
förstudierapport framtagen av samhällsutvecklingskontoret och föreslå
kommunfullmäktige besluta om medel för omläggning och breddning av
konstgräsplanen på Påskbergsvallen. Den 16 juni 2015 fattade
kommunfullmäktige beslut om investeringsram för objektet med 5 002 tkr.
De grundläggande behoven inför investering var att konstgräsplanen vid
Påskbergsvallen behövde omläggning av underlaget eftersom det rent
tekniskt inte uppfyllde sitt ändamål. En tidig generations konstgräs på en
plan uppförd för träningsändamål klarar inte den belastning/nyttjandegrad
som idag är fallet. Dessutom behövde planen utökas för att klara de krav
som ställs från svenska fotbollförbundet för en matchplan.
Definierade effektmål:
-

Justerandes signatur

Att bredda och förlänga konstgräsplanen innebär ökad
nyttjandegrad och högre intäkter, då den kommer att bli godkänd
för spel på högre nivåer.

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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När konstgräsplanen förlängs och breddas kommer det att ge
föreningslivet större möjligheter att spela matcher på anläggningen
då den blir godkänd för spel på högre nivåer.
När konstgräsplanen läggs om, breddas och förlängs innebär det att
den anpassas till dagens behov och fotbollförbundets krav.

Beslutsunderlag
Slutredovisning från samhällsutvecklingskontoret för objekt 34030,
omläggning och breddning konstgräsplan Påskbergsvallen.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har beställt ett uppdrag hos kommunstyrelsen
att göra en förstudie, kostnadsberäkna investeringsbehov och genomföra
ovan beskrivna projekt. Förvaltningen har till viss del varit delaktig i
processen. Projektet som nu slutredovisas har driftsöverlämnats till
nämnden och planen fungerar på ett bra sätt.

Ekonomi och verksamhet
Ursprunglig budget var satt till 5 002 tkr. Under projektering upptäcktes
felaktigheter i förstudiekalkylen varför investeringsvolymen höjdes till
6 590 tkr i budgetbeslut november 2015. Upphandling av entreprenör
påbörjades under våren 2016. De anbud som inkom låg högt över beslutad
investeringsram. Projektgruppen beslutades att erhållna anbud skulle
förkastas och en ny förfrågan skulle gå ut. Tidpunkt för detta sattes då
markarbeten inte är som störst med syfte att se om marknaden förändrats
något. Efter förnyad upphandling har fler och lägre anbud erhållits,
projektets totalbudget behöver dock utökas med 1101 tkr till slutlig 7 691
tkr.
Slutkostnad för projektet blev 7 924 tkr, dvs 2,9% över slutlig budget men
avvikelsen är 58,4 % över ursprunglig budget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Anna-Karin Kvarnemar,
samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr

Åtgärdsvalsstudie - aktivitetspark för skate
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. uppdra åt förvaltningen att genomföra en åtgärdsvalsstudie för en
aktivitetspark för skate.
2. uppdraget skall vara klart till nämndens sammanträde i maj 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 24 september 2013, § 166, beslutat att bifalla
förslag till placering av multipark till område söder om Kärleksparken, samt
att hänsyn och anpassning ska tas till områdets förutsättningar. Hamn- och
gatuförvaltningen har sedan september 2013, tillsammans med
samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadskontoret, arbetat med att
identifiera förutsättningarna för projektet på anvisad plats, främst ur ett
ekologiskt och ett plantekniskt perspektiv. Hamn- och gatuförvaltningen
har arbetat fram ett gestaltningsprogram för anläggningen och passat in
den i miljön med hänsyn till gjord naturinventering. Kommunstyrelsen
beslutade den 1 mars 2016, § 27, att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret
att
hos stadsbyggnadskontoret beställa ändring av 1936 års stadsplan,
13-VAR-PEV2, för att möjliggöra byggnation av projekterad multipark
söder om Kärleksparken. Länsstyrelsen meddelade den 17 mars 2017 att de
kommer överpröva detaljplan för multipark i det föreslagna området, med
hänvisning till gällande strandskyddslagstiftning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 28 november 2017, § 295.
Arbetsutskottet 21 november 2017, § 593.
Beslutsförslag 2 oktober 2017.
Länsstyrelsens yttrande 17 mars 2017.

Övervägande
Sedan projekt multipark initierades av hamn- och gatunämnden 2012
har ett flertal andra projekt genomförts eller påbörjats, exempelvis har
näringslivs- och destinationskontoret i samarbete med Hallifornia
iordningställt en skateboardramp i Sjöallén. Kultur- och fritidsnämnden
ansvarar för rampens drift och förvaltning. Varbergs Fastighets AB har
iordningsställt en inomhushall för skateboard i anslutning till
Kunskapsskolans lokaler. Detta i samarbete med Varbergs Skateboardklubb
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som i sin tur fått ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen och kultur- och
fritidsnämnden. Hamn- och gatunämnden har under 2017 också tagit fram
en förstudie för utflyktslekplats med sporttema på Håsten.
Under arbetet med detaljplan för Alunskiffern har kommunstyrelsen
tecknat arrendeavtal med skateföreningen UF02000 för ny placering av de
skateramper som idag finns på Alunskiffern 1. Föreningen avser söka
bidrag hos Hallands idrottsförbund om 200 tkr samt hos MTA Bygg om
350 tkr för flytt av deras befintliga anläggning från den nuvarande
placeringen till det nu av kommunen arrenderade området.
Då projektet Multipark söder om Kärleksparken efter Länsstyrelsens
besked inte är möjligt att genomföra beslutade kommunstyrelsen avbryta
projektet. En ny möjlig inriktning kan då vara att i kommande budget- och
investeringsprocess fortsatt värdera behovet av en utflyktslekplats på
Håsten. Kultur- och fritidsnämnden kan samtidigt värdera och studera
behovet och förutsättningarna för en separat anläggning för skateboard på
annan plats. Den senare anläggningen ska då ha en tydlig bäring på idrott
och fritid, varför ansvaret för densamma bedöms ligga hos kultur- och
fritidsnämnden. Nämnden ansvarar därför för ett fortsatt arbete med
behovsanalys och åtgärdsval.
Sammanfattningsvis innebär ovanstående att någon Multipark inte
kommer att färdigställas, utan de i den tänkta parken ingående delarna
delas upp på flera geografiska platser. Behovet och förutsättningarna för
respektive del får värderas var för sig.
Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att genomföra en
åtgärdsvalsstudie för en aktivitetspark för skate.
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Dnr KFN 2017/0020

Årsredovisning 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna årsredovisning för 2017.
2. hemställa hos kommunfullmäktige om att driftöverskottet motsvarande
467 tkr överförs till kultur- och fritidsnämndens
resultatutjämningsreserv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2017 innehåller uppföljning av
strategiska mål och inriktningar, ekonomiskt utfall för drift och
investeringar med tillhörande analyser, nyckeltal med analyser,
sammanställning av kultur-och fritidsnämndens resultatutjämningsreserv,
verksamhetsberättelse samt en personaluppföljningsdel.
Slutredovisning för de prioriterade målen och inriktningarna för 2017 visar
att målet kring miljö och klimat samt ett av målen under hälsa och social
sammanhållning är helt uppfylld. Målet kring delaktighet i samhället och
jämställdhet visar en mindre acceptabel avvikelse från målnivån.
Kultur- och fritidsnämndens driftutfall efter 12 månader uppgår till 145 618
tkr av budgeterade 146 085 tkr. Därmed gör kultur- och fritidsnämnden ett
överskott på 467 tkr, vilket återigen visar på en god följsamhet gentemot
budget. Totalt har 99,7% av budgeten förbrukats.
Investeringsredovisningen resulterar i ett överskott på totalt 342 tkr. Under
året har inköp för 1 877 tkr genomförts inom ram för mindre
verksamhetsinvesteringar, 832 tkr har använts till konstnärlig gestaltning
samt 699 tkr har använts till inköp av inventarier till Träslövsläges
ungdomsgård (Gauen).

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017

Övervägande
Av 2017 driftöverskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att
resultatutjämningsreserven ökas med 467 tkr så att den inför 2018 uppgår
till 3 852 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0033

Riskanalys 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna riskanalys 2018.
2. uppdra åt förvaltningen att ta fram en internkontrollplan för 2018
innehållande punkterna:
- Delegation
- Rutiner för hot och våld i verksamheten
- Varberg Direkt
- Digital arbetsmiljö
3. att periodiskt återkommande internkontrollpunkter utgår ur till förmån
för förvaltningens egenkontroll.
4. att internkontrollplan 2018 skall vara klar till nämndens möte i mars
2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunallagen ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med intern kontroll
är att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer,
att de offentliga resurserna hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt
samt att nämnden har möjlighet att utöva kontroll över sitt ansvarsområde.
Genom att systematiskt arbeta med internkontroll identifieras förbättringsoch utvecklingsområden samtidigt som återkoppling sker till
verksamheterna.
Nämnden beslutar i februari om kontrollpunkter baserat på förvaltningens
riskanalys. I mars antas internkontrollplanen. Av planen framgår vilken
process/rutin det är som ska kontrolleras, beskrivning av kontrollmoment,
vem som är kontrollansvarig, vilken metod som används, samt när och hur
återrapportering sker.
Föregående år beslöt nämnden att granska följande områden:
• Moms
• Kvalitetssäkring och systematisering av statistik
• Sjukfrånvaro kopplat till hög arbetsbörda
Utöver dessa tre beslutades också om fem periodiskt återkommande
internkontrollpunkter:
• Hantering av föreningsbidrag i enlighet med gällande
bidragsreglemente
Justerandes signatur
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Avtal
Kontanthantering
Direktupphandling
Beslut fattade på delegation

Beslutsunderlag
Riskanalys 2018

Övervägande
Förvaltningen har genomfört en riskkartläggning över ett antal områden
som bedömts vara relevanta att granska i den interna kontrollen. Varje
riskområde har bedömts utifrån kriterierna sannolikhet och konsekvens.
Därefter har de graderats och placerats på en riskkarta vilket ger en
indikation på riskens sannolikhet och effekt om risken inträffar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0126

Kommunala bidragsbestämmelser 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. upphäva sitt tidigare beslut 2018-01-31, §6, om att föreslå
kommunfullmäktige revidera 2018 års bidragsbestämmelser avseende
åldersgränsen för bidrag.
2. upphäva sitt tidigare beslut 2017-08-30, § 78, om att uppdra åt
förvaltningen att utreda konsekvenserna av en förändrad åldersgräns
för bidrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Utifrån reviderade bidragsbestämmelser med bidragsåldern 7 - 20 år för
lokalt aktivitetsstöd beslutade kultur- och fritidsnämnden, 2017-08-30
(KFN 2017/0126 § 78), föreslå kommunfullmäktige att fastställa kultur- och
fritidsnämndens förslag till bidragsbestämmelser för 2018 samt ge
förvaltningen i uppdrag att inför nämndens sammanträde i maj 2018
utreda konsekvenserna av att ändra bidragsåldern för lokalt aktivitetsstöd
till 7 - 25 år.
Kommunfullmäktige beslutade, 2017-11-14 (KS 2017/0572 § 197), fastställa
kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser för 2018 utifrån en
version av reviderade bidragsbestämmelser där den övre åldersgränsen i
reglementet av misstag ändrats från 20 till 25 år.
Kultur- och fritidsnämnden fattade, 2018-01-31 (KFN 2017/0126 § 6), ett
nytt beslut att föreslå kommunfullmäktige fastställa förslag till reviderade
bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnden 2018 samt att
förslaget ska gälla retroaktivt.

Beslutsunderlag
Kommunala bidragsbestämmelser 2018.
Konsekvensanalys bidragsålder 7 - 25 år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0129

Översyn av konstgräsplaner - skötselplaner
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av framtagna skötsel planer för kommunens
konstgräsplaner utifrån miljöpåverkan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-08-30 uppdrogs åt
förvaltningen att ta fram en skriftlig rapport kring arbetet med att minska
konstgräsplanernas miljöpåverkan samt förslag på ytterligare åtgärder som
behöver vidtas. I samband med redovisningen av ärendet fick förvaltningen
i uppdrag att ta fram skötselplaner för respektive konstgräsplan utifrån
miljöpåverkan. I dessa planer ska framgå åtgärder för att minska
miljöbelastningen både på kort och lång sikt.

Beslutsunderlag
Skötselplaner för respektive anläggning.

Jämställdhetsbedömning
Åtgärderna som planeras kommer att gynna både män/kvinnor och
pojkar/flickor då de inte är könsbundna utan är avsedda för att minska
konstgräsplanernas miljöpåverkan. Dessa åtgärder har positiva effekter på
människor, djur och natur.

Övervägande
Spridning av mikroplaster i naturen är ett allvarligt miljöproblem.
Varbergs kommun pekar i sitt hållbarhetsarbete ut vikten av hållbar
resursanvändning och att användningen ska ske med minsta möjliga
miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. De åtgärder som kan göras
omedelbart är installation av filter vid dagvattenbrunnar. Insatserna som
planeras kommer att innebära snabb åtgärd för uppsamlingen av en del av
det granulat som försvinner i samband med nederbörd. I samband med
reinvestering vid befintliga konstgräsplaner framåt kommer åtgärder vidtas
för att minska konstgräsplanernas belastning på miljön.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0037

Fördelning av ram för mindre
verksamhetsinvesteringar 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela
1 815 tkr i enlighet med förvaltningens förslag
Anteckna till protokollet att nämnden därmed gör ett avsteg från
riktlinjerna om att inköpen maximalt får uppgå till 500 tkr, för att
möjliggöra ett inköp av en gräsklippare för 547 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har årligen en löpande ram för mindre
verksamhetsinvesteringar på 2 000 tkr. Dessa ska användas till mindre
investeringar upp till 500 tkr inom nämndens ansvarsområde.
Kultur- och fritidsnämnden ram för mindre verksamhetsinvesteringar
uppgår årligen till 2 000 tkr. Enligt nämndens beslutade riktlinjer ska dessa
pengar användas till investeringar som uppgår till minst 100 tkr och högst
500 tkr. Samtliga avdelningar har arbetat fram sina behov/önskemål och
gjort en prioritetsordning inför 2018. Totalt uppgick önskemålen till 3 229
tkr. Förvaltningen har sedan diskuterat och prioriterat bland önskade
investeringar. Totalt uppgår investeringsförslaget till 1 815 tkr och 185 tkr
ska användas som en reserv oförutsedda händelser.

Beslutsunderlag
-

Bruttolista (önskemål/behov) ram för mindre
verksamhetsinvesteringar.
Riktlinjer ram för mindre verksamhetsinvesteringar.

Övervägande
Nämndens bedömning är att investeringarna och fördelningen är rimlig
med tanke på de behov som skrivits fram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0054

Redovisning av medel ur nämndens
resultatreserv
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens redovisning av hur anslagna medel ur
resultatreserven använts till inköp av inventarier till förvaltningens
lokaler på Norrgatan 25.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade, KFN § 136/2017, att bevilja kulturoch fritidsförvaltningen 100 tkr ur nämndens resultatreserv för inköp av
inventarier till förvaltningens lokaler på Norrgatan 25. Samtidigt beslutades
att redovisning av hur anslagna medel använts skulle ske till nämndens
sammanträde i februari
Inventarier har köpts genom två ramavtalsleverantörer till ett sammanlagt
värde av 108 294 kr, varav 100 000 kr belastar resultatreserven.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0030

Riktlinjer för mindre konstnärlig gestaltning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta dokumentet ”Riktlinjer – ram för mindre konstnärlig gestaltning”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av arbetsutskottet, 2017-0117, § 14, att ta fram riktlinjer för mindre konstnärlig gestaltning. För att
underlätta bedömningen av vad som är en investering inom mindre
konstnärlig gestaltning har förvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer.

Beslutsunderlag
Riktlinjer – ram för mindre konstnärlig gestaltning
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0164

Hallands Museiförenings diplom för god
byggnadsvård
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. nominera Ann–Louise Wohlén till Halland museiförenings diplom för
god byggnadsvård 2018 utifrån den pietetsfulla renoveringen av
fastigheten Jobsonska villan, Västra Vallgatan 20, Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hallands museiförening utdelar sedan några år diplom för god
byggnadsvård i länet, vilket kan avse både direkta vårdinsatser och
opinionsbildande insatser. Mottagare av diplom ska vara:
1. Ägare av fastighet, där byggnad eller byggnader iståndsatts och/eller
förnyats på ett från miljösynpunkt och från kulturhistoriska
utgångspunkter föredömligt sätt.
2. Fastighetsägare som med omsorg vårdar miljömässigt och
kulturhistoriskt värdefull(a) byggnad(er)
3. Enskild person eller organisation som genom opinionsbildning eller på
annat sätt gjort väsentliga insatser för bevarande och vård av
kulturhistoriskt betydelsefull byggnad eller byggnadsmiljö.
4. Projekt som kombinerar god byggnadsvård med målet att också hitta
nya användningsområden för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vars
ursprungliga användning inte längre är aktuell.

Beslutsunderlag
KFN 2017/0164 Riktlinjer för utdelning av Hallands Museiförenings
diplom för god byggnadsvård.

Övervägande
Arkitekt Karl Severin Hansson, Göteborg (1884-1947) har ritat
Söderport 3, Varberg. Förutom Söderport 3 har han bland mycket annat
ritat följande objekt
• Villa Jansson 1917, Lorensbergs villastad, Göteborg
• Seatons jaktslott 1916, Hyltenäs, Kinna
• Villa Solfrid 1916, Tjörn
Jobsons villa (Söderport 3) invigdes 1917 och i bottenvåningen ser man
tydliga likheter med interiör från Seatons jaktslott. Köpmannen George
Seaton var från Göteborg, och troligen har Donald Jobson och han varit
bekanta. Båda hade skotskt ursprung.
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Efter familjen ägde Monark villan under en period och den fungerade som
tjänstebostad för cheferna vid företaget. Den användes ofta för
representation. Efter Monarkeran köptes villan av familjen Wohlén som
hade bilhandel i Varberg. den är fortfarande i familjens ägo och ägs nu av
dottern Ann-Louise Wohlén som byggt om villan till tre bostadsrätter.
Jobsons villa ingår i det område som i Varberg kallas Södra villastaden och
består av flera större privatvillor. Området är skyddat i plan och flera av
dem har bytt ägare och genomgått förändringar under senaste tiden.
Intressant är att Jobsons villa uppfördes mitt under 1:a världskriget, vilket
kan ha lett till att det blev tillgång till arbetstillfällen trots den svåra tiden.
Kultur- och fritidsnämnden kan bedöma, särskilt utifrån externa parter att
renoveringen och omdaning till tre lägenheter har skett utifrån bevarande
och ombesörjande av de kulturhistoriska och arkitektoniska detaljerna både
exteriört och interiört. Sekelskifteskaraktären har bibehållits trots den
modernisering som skett. Det kan ses i materialval, rumsfördelning och
bevarande av detaljer. Därför är det relevant att föreslå denna fastighet och
ägaren till nominering till Hallands Museiförenings diplom 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0028

Barnfestival
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att fördela 270 tkr ur nämndens resultatreserv till kulturavdelningen för
genomförande av barnfestivalen den 6 - 9 september 2018.
2. att redovisning av hur anslagna medel använts ska ske på kultur- och
fritidsnämndens sammanträde i december 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
För att uppmärksamma barnkonventionen, som blir lag år 2020, och låta
den genomsyra hela festivalen har kultur- och fritidsförvaltningen under
hösten 2017 genomfört dialoger med barn i förskola, skola och fritids och
tagit reda på vad barnen vill se i en sådan festival. Deras delaktighet och
inflytande är a och o i hela processen, och styr programutbudet. Samtidigt
har dialoger förts med förvaltningar, föreningslivet, kulturinstitutioner i
Varberg och Halland samt Region Halland. En styrgrupp har bildats, och
projektgruppen är i process att formas både i innehåll och organisation.
Mål:
• Genomföra en större barnfestival den 6–9 september 2018 för, av
och med barn.
• Alla barn i Varberg och i regionen nås av infon om när och hur
barnfestivalen äger rum, så att de har möjlighet att delta.
• Flera förvaltningar, föreningar, organisationer och institutioner
deltar med aktiviteter, får fler och nya besökare samt hittar
varandra i samarbete.
• Barnkonventionens innehåll får synlighet och berörs i
verksamhetsinriktningar och strategier.
Syfte:
• Ge en arena för barnen där de själva kan påverka innehållet i
programmet.
• Skapa en dialog kring kulturutbudet i stort.
• Uppmärksamma och göra barnkonventionen känd för alla.

Beslutsunderlag
Projektidé
Organisationsschema
Verksamhetsbeskrivning
Rapport av dialog med barn 2017.
KFN 2017/0124.
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Jämställdhetsbedömning
I de dialoger som förts har något fler flickor deltagit, då deltagandet har
varit frivilligt så är det inget som har kunnat påverkas. Dock har de flesta
grupper i förskola/skola varit uppdelade 50/50 mellan könen. Så alla har
haft samma möjlighet att delta. Den trend som iakttagits hittills genom
statistiska uppföljningar är att fler flickor engagerar sig inom
kulturutbudet. Genom att anordna denna mer öppna festival med ett brett
program är målet att kunna få en jämn fördelning flickor/pojkar, men
också att de som definierar sig som inget av det känner sig inkluderade i
festivalprogrammet. Det kommer bli projektgruppens uppgift att
säkerställa att det finns ett tydligt genustänk i programpunkterna. Så långt
det är möjligt kommer programmet vara gratis att delta i, vilket öppnar upp
för att alla skall kunna delta.

Övervägande
Barnfestivalens ide och utformning är ett sätt att lyfta in barnens inflytande
i en demokratis riktning och även uppmärksamma det som ger effekt för en
god livsmiljö och hållbarhet. Genom att involvera barnen från början sätts
ribban för hur barns delaktighet och inflytande kan fungera i verkligheten.
Det kommer komma hela Varbergs kommun till gagn, och i stort sett alla
barn nås genom förskola och skola. Festivalen andas Varbergs vision 2025.
Nytänkande i sin form, framåtanda i sitt sätt att se framåt i tiden, kunskap i
sitt sätt att belysa barnkonventionen och mod att ge makten åt barnen.
Kultur- och fritidsnämnden ser denna fesvialidé och genomförandet som
ett steg i rätt riktning för att Varberg än mer ska bli en kreativ mittpunkt
och som ger medborgare en livsmiljö som gagnar tillväxt och utveckling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0014

Yttrande över revisionsrapport basgranskning
av kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förslag till svar på revisionens rapport ”Basgranskning av Kulturoch fritidsnämnden ”och översända densamma till revisionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Revisorerna uppmärksammade i revisionsplaneringen för 2017 ett behov av
att göra en basgranskning av kultur- och fritidsnämnden. Syftet med
granskningen var att bedöma om kultur- och fritidsnämnden har
tillfredsställande uppföljning och kontroll av verksamheten samt om den
interna kontrollen är tillfyllest.
Enligt revisionen är bedömningen att kultur- och fritidsnämnden i all
väsentlig grad har en adekvat organisation för att fullfölja det uppdrag som
kommunfullmäktige har gett nämnden, men revisionen har även
identifierat några förbättringsområden.
De förbättringsområden med tillhörande rekommendationer som
revisionen lyfter fram i granskningen redovisas i nämndens svar till
revisionen.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Basgranskning av kultur- och fritidsnämnden”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0022

Remiss - ny avfallsplan, föreskrifter för Varberg
och Falkenbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslag på ny avfallsplan samt förslag till föreskrifter för
avfallshantering för Varbergs och Falkenbergs kommuner 2018–2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs och Falkenbergs kommuner har gemensamt tagit fram förslag på
avfallsplan samt förslag till föreskrifter för avfallshantering. Planen avses
gälla för åren 2018 till 2022 och är en revidering av den plan som antogs
under 2010 och avsåg åren 2010 till 2015.
Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en plan för avfallsförebyggande
och hållbar avfallshantering. Kommunfullmäktige ska fastställa den liksom
föreskrifter om avfallshanteringen i kommunen.
Avfallsplanens syfte är att uppnå EU:s avfallsdirektiv, att nå de mål som
riksdagen och regeringen anvisar, samt att nå de mål Varberg kommun
fastställt inom avfallsområdet. Avfallsplanen blir därmed ett verktyg i det
kommunala arbetet med avfallsfrågor.
Kultur- och fritidsnämnden står inte som direkt ansvarig för något av
målområdena i planen, men inkluderas i åtgärd nr 13: ”Alla kommunala
förvaltningar och bolag ska källsortera förpackningar, farligt avfall och
matavfall i sina verksamheter”.

Beslutsunderlag
Avfallsplan 2018–2022. Varbergs och Falkenbergs kommun.

Övervägande
Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet pågår ett aktivt miljöarbete,
genom bland annat miljödiplomering. Avfallsplanen blir ett verktyg och en
hjälp i det arbetet. Kultur- och fritidsnämnden har i övrigt inga synpunkter
på förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 32

Sammanträdesprotokoll
2018-02-28

30

Dnr KFN 2018/0021

Remiss - begäran om yttrande gällande samråd
för detaljplan (Torpa-Kärra 15:9)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget till ny detaljplan för del av Torpa-Kärra 15:19.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet utgör en del av Torpa-Kärra 15:9 i Kärradal, cirka sju
kilometer norr om Varberg. Marken är privatägd och arrenderas av Caravan
Club som bedriver campingverksamhet för husvagnar och husbilar.
Området består av en öppen slätt och gränsar i öster till en bullervall och
Västkustbanan (järnväg), i väster den egna campingverksamheten och
bostadsbebyggelse, i söder Kärradals camping och norr öppen
jordbruksmark. Detaljplanens syfte är att utveckla campingverksamheten
och stärka det rörliga friluftslivet. Syftet är dessutom att genomföra en
omstrukturering inom området så att servicebyggnader, lekytor med mera
får en bättre placering i förhållande både till de nya ytorna, men också i
relation till närboende.
Förslaget innebär att campingområdet utökas norrut och åt öster med cirka
tre hektar. Planförslaget gör det möjligt att anlägga ställplatser för de större
campingfordon som nu är vanliga, även vintertid, samt tillskapar byggrätt
för övernattningsstugor i norra kanten som ger en tilltalande gestaltning
mot omgivningen.
Hallandskusten hör till de områden som, med hänsyn till natur- och
kulturvärden, klassas som riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken.
Balgöarkipelagen, som ligger utanför Kärradal, är särskilt utpekad som
riksintresse. Arkipelagen är del av kustavsnitt med skärgård som präglas av
ganska ﬂacka, betade öar. Området innehåller utsiktspunkter och
omväxlande natur och är mycket värdefullt för båtsport, bad, fritidsﬁske,
strövstigar och cykelleder

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för del av Torpa-Kärra
15:9. Samrådshandling, 2017-12-14, Varbergs kommun.
Behovsbedömning av miljöbedömning, 2017-03-27, Varbergs kommun.
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Övervägande
Inom området ﬁnns inga kända fornlämningar, och inga kulturvärden
påverkas negativt av planförslagets genomförande.
Strandskyddet upphävs, detta är möjligt eftersom området är ianspråktaget
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Den
aktuella ytan är delvis planlagd för camping eller används av campingens
gäster för aktiviteter. Idag nås inte strandlinjen från planområdet.
Upphävandet medför heller ingen väsentlig förändring av livsvillkoren för
djur- och växtlivet.
Planområdet ligger i utkanten av det utpekade riksintresset (Balgöfjorden)
och påverkar inte de omnämnda värdena. Utvidgningen av planområdet
görs i syfte att främja friluftslivet på mark som redan är exploaterad och
som inte är intressant för det rörliga friluftslivet.
Planförslaget hindrar inte allmänhetens tillgång till områdets natur- och
kulturvärden. Ett genomförande medför tvärtom en ökad möjlighet att
tillfälligt övernatta och besöka kustområdet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 33

Sammanträdesprotokoll
2018-02-28

32

Dnr KFN 2017/0194

Kartläggning och kvalitetsutveckling av
kommunens insatser till personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå kommunfullmäktige godkänna ”Slutrapport - kartläggning och
kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden fått i uppdrag från
Kommunfullmäktige att utreda/kartlägga kommunens insatser när det
gäller behoven hos personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer
samt hur kommunen skulle kunna höja kvaliteten på kommunens insatser
för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras kontakter
med kommunen.

Beslutsunderlag
Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser till personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Kartläggning av socialförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Kartläggning av barn- och utbildningsförvaltningens aktiviteter/insatser till
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Kartläggning av kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter/insatser till
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0034

Trygg i Varberg 2018
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ingår i nätverk med kommunens nämnder,
Region Halland, Varbergsnämnden och Polismyndigheten i Varberg.
Nätverket arbetar gemensamt i frågor som rör trygghetsfrämjande,
brottsförebyggande och folkhälsoarbete. Trygg i Varberg genomför årligen
en lägesbild vilken ligger till grund för prioritering av fokusområden.
För perioden 2018–2021 har följande fokusområden prioriterats av
folkhälso- och trygghetsrådet:
• Barn och ungas fysiska och psykiska hälsa
• ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)
• Trygghet och säkerhet
Dessa finns också reglerade i den lokala överenskommelsen mellan
Varbergs kommun, polisen/polisområde Varberg och Region Halland,
Varbergsnämnden. För varje fokusområde föreslår Trygg i Varberg
aktiviteter i handlingsplan som i huvudsak skall ske i samverkan med
parterna i nätverket eller med andra externa parter.
För kultur- och fritidsnämnden föreslås ansvar och/eller medverkan i
följande insatser i handlingsplan:
- Genomförande av enkäten LUPP (lokal uppföljning av
ungdomspolitiken)
- Delta i arbete kring sociala medier om barn och ungas psykiska hälsa
- Utveckla samverkan kring ”unga i riskzon”
- Junior
- Meningsfull fritid för unga i utanförskap i syfte att förebygga ett
riskbruk av alkohol och andra droger.
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Dnr

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att lägga redovisning om delegeringsärenden till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Idécentralen – 15 000 kronor i projektbidrag för att genomföra ett LAN.
Målet är att få in tjejer i gamingen.
2. Idécentralen – 30 000 kronor i projektbidrag för att genomföra ett
dansprojekt med inriktning på breakdance och hip hop.
3. Navet – 17 228 kronor i projektstöd för integrationsfrämjande insatser.
Erbjuda nyanlända simundervisning, skidåkning, matlagning och
datautbildning.
4. Värö Stråvalla Hembygdsförening – 12 600 kronor i projektstöd för
integrationsfrämjande insatser. Erbjuda läxläsning filmkvällar, brädspel,
utflykter, fester med mera för att skapa integration i samhället.

5. Himledalens församling – 11 600 kronor i projektstöd för
integrationsfrämjande insatser. Fotboll i Karl Gustavs idrottshall för de
boende i Mäshult.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Att lägga redovisning av rapporter till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. SKL cirkulär 17:50 - Information om regler i lag och kollektivavtal om
bisyssla.
2. Kungörelse Byggnadsnämnden: Ändring av detaljplaner för
Västkustbanan genom Varberg, bergtunneldelen, Varbergs kommun.
3. SKL cirkulär 18:3 – Beslut om kompensation för sänkt tjänstepension.
4. KF § 17/2018 – Svar på motion om bevarande av intressant kulturmiljö.
5. KF § 18/2018 – Svar på motion om att inrätta en kommunantikvarie i
Varbergs kommun.
6. KF § 9/2018 – Aktualitetsprövning av Varbergs kommuns översiktsplan.
7. SKL cirkulär 18:2 – Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivares
förhandlingsskyldighet vid tillsättning av lägre chefsbefattning.
8. SKL cirkulär 18:4 – Information om extratjänster.
9. SKL cirkulär 17:66 – Avtal om notkopiering inom de kommunala
musik/kulturskolorna för kalenderåret 2018.
10. Migrationsverket – 195 miljoner kronor som skall hjälpa
ensamkommande att stanna kvar i kommunen betalas ut i februari 2018.
11. KS – Anvisning för uppföljning och rapportering 2018.
12. Boverket – Bidrag för grönare städer.
13. Hälsoskyddsenheten – Tillsyn enligt miljöbalken på idrottsanläggning,
Sjöaremossens isbana, fastighet Ambjörntorp 8:4.
14. KF § 27/2018 – Svar på ansökan om investeringsbidrag till allmänna
samlingslokaler, föreningen Skällingegården.
15. Anvisningar inför nämndernas underlag till kommunens budget 2019
och långtidsplan 2020–2023.
16. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen – Beslut om timavgift för tillsyn
enligt miljöbalken, kultur- och fritidsförvaltningen, Sjöaremossens
isbana, fastigheten Ambjörntorp 8:4.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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