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 § 14 Dnr KFN 2019/0195 

 
 

Samrådsyttrande över Stadsbyggnadsprogram 
för Varbergs stadsområde 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

1. tillstyrka samrådshandling till stadsbyggnadsprogram för Varbergs 
stadsområde samt anta förvaltningens yttrande som sitt eget 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Stadsbyggnadsprogrammet är ett följduppdrag till Förtätningsstrategi för 
Varbergs tätort, som antogs av kommunfullmäktige 2017. För att 
åstadkomma en god stadsutveckling samt skapa tydlighet innehåller 
stadsbyggnadsprogrammet en beskrivning av vilka värden som är viktiga 
att bevara eller utveckla i olika delar av staden, och riktlinjer för vilken typ 
av förändringar som är lämplig i varje del. 
 
Stadsbyggnadsprogrammet ska visa vägen för Varbergs utveckling och 
tidigt i planeringen säkerställa ett Varberg av hög kvalitet. Det blir ett 
ramverk för kommande detaljplaner, markanvisningar och 
exploateringsavtal. 
 
Det färdiga stadsbyggnadsprogrammet blir också ett viktigt 
planeringsunderlag för verksamheter som arbetar med samhällsbyggnad i 
kommunen och det kommer att bidra till en större förutsägbarhet kring 
utvecklingen inom olika stadsområden för fastighetsägare, exploatörer och 
näringsidkare. 
 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsprogram för Varberg, riktlinjer (remissversion). 2019-11-28, 

Varbergs kommun. 

Stadsbyggnadsprogram för Varberg, inventering och nuläge 

(remissversion). 2019-11-28, Varbergs kommun 

 

Jämställdhetsbedömning 
För att en stad ska bli lika tillgänglig för kvinnor/flickor och män/pojkar 

krävs att jämställdhetsperspektivet är närvarande redan på 

planeringsstadiet. I stadsbyggnadsprogrammet anges på några ställen att 

bebyggelse ska anpassas till olika människor med olika behov, att det ska 

vara lätt att ta sig fram i staden oavsett förutsättningar och så vidare, men 

en något mer distinkt skrivning behövs för att ge tyngd åt 

jämställdhetsperspektivet.  

 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-27 4 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Övervägande 
Det nya stadsbyggnadsprogrammet är ett efterlängtat och välbehövligt 

komplement till förtätningsstrategin. Det förhåller sig också till de redan 

framtagna riktlinjerna för kulturmiljöer: kulturmiljöprogrammet Stadens 

karaktärer samt den bebyggelseinventering Kulturmiljö Halland 

genomförde 2005–2009, då byggnader med kulturvärden delades in i klass 

A, B och C utifrån sitt kulturhistoriska värde. Dessa dokument 

sammantaget bildar en god grund för en varsam stadsutveckling som utgår 

från platsens karaktär och förutsättningar. 

 

Processen med att ta fram ett nytt stadsbyggnadsprogram har varit gedigen, 

och bland annat inkluderat två referensgrupper bestående av medborgare 

och professionella/tjänstepersoner. Förvaltningen fanns representerad i 

den senare referensgruppen, och har löpande kommit med inspel och 

synpunkter på arbetet. 

 

Huvuddokumentet, Riktlinjer, har ett bra och pedagogiskt upplägg med 

områdesvisa fördjupningar och tillhörande frågor, samt riktlinjer för varje 

kvarter. Bilagan, Inventering och nuläge, ger en god översikt över Varbergs 

stadsområde och -struktur och bildar bakgrund för riktlinjerna. De båda 

dokumenten tillsammans blir som ett uppslagsverk med både kunskap och 

principer kring hur staden ska utvecklas hållbart. 

 

Kontentan blir att stadsbyggnadsprogrammet utgör ett ambitiöst och 

grundligt underlag som i bästa fall kan ge vägledning till planering både 

inom och utom den kommunala organisationen. Utmaningen blir istället att 

säkra att programmet följs och efterlevs i kommande processer för 

förtätning av staden. En del av det är att se till att 

stadsbyggnadsprogrammet sprids och förankras såväl inom som utanför 

kommunens organisation. 

 

Nedan följer områdesspecifika kommentarer som berör kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsområden. 

 
Område 4: Håsten 

Kvarter A 

Här är det viktigt att park och naturytor även framöver kan utvecklas med 

inriktning idrott/fritid för folkhälsan och göra det möjligt för utveckling av 

de inriktningar som behövs. Samverkan mellan kultur- och 

fritidsförvaltningen och hamn- och gatuförvaltningen är viktig. 

 

Område 7: Karlberg 
Kvarter D 
Skolan kan med fördel utvecklas upp mot Furubergsskogen. 
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Område 8 
Kvarter B 
Här ligger Östervi IP som är hemmaarena för Lilla Träslöv FF, en stor 

fotbollsförening i Varberg med många medlemmar och aktiviteter. Om ytan 

för planer tas i anspråk för bostadsbyggande måste annan yta avsättas och 

med fördel är denna yta i området mellan sjukhuset och Brearedshallen. Se 

separata noteringar under rubriken ”Område 17: Breared”. 

 
Område 9 
Kvarter E 
Angående Palissaden är det viktigt att komma ihåg att på detaljplanen 

anges ”idrottsändamål”, och att tomten ska kvarstå obebyggd för framtida 

utveckling inom idrott när järnvägen inte längre utgör en barriär mot havet. 

 
Område 14: Freden, Mariedal 
Kvarter B 

Längst söderut i kvarter B planeras för byggandet av aktivitetspark Skate. 

Över tid kan också en fullstor idrottshall behöva byggas inom samma 

område, som ersättning för en av de befintliga hallarna som nått sin 

tekniska livslängd. Området bör vara avsatt för idrotts-/fritidsändamål och 

det ska kanske förtydligas under kvarter B. Det faller även in under kvarter 

E då det kan vara värdefullt att förskole- och grundskoleförvaltningen och 

kultur- och fritidsförvaltningen samverkar i utvecklingen. 

 
Område 15: Apelvikshöjd 
Kvarter A 
Detta kvarter är intressant ur ett outdoor-perspektiv. Spontanidrott, skate, 

cykling med mera är lämpligt att utveckla i detta område som utsiktmässigt 

binder ihop med havet och där markanläggningar kan ge ett mervärde till 

byggnation. Det följer även den (i stadsbyggnadsprogrammet) angivna 

planeringsinriktningen. 

 
Område 17: Breared 
Kvarter B 
I kvarterets gröna del (i nordöst) bör ytor för idrott/fritid avsättas för att 

kunna utveckla ett framtida område mellan sjukhuset och Brearedshallen 

för outdoor, fotboll, cykling, hundsport mm. Detta skulle ge mervärden till 

staden, samordna faciliteter och vara en god användning av mark som 

ligger i anslutning till och över tunnelmynning. Om exempelvis Östervi IP 

byggs bort till förmån för bostäder kan en omlokalisering till detta område i 

Breared vara en möjlighet om mark avsätts. Det är i så fall viktigt att få med 

det i stadsbyggnadsprogrammet som en avsiktsförklaring. 

 
Kvarter F 
Här anges att ”ny bebyggelse i anknytning till sporthallen bör anpassas till 

idrottens behov”, vilket är utmärkt beskrivet. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret 
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 § 15 Dnr KFN 2019/0025 

 
 

Årsredovisning 2019 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

1. godkänna årsredovisning för 2019 

2. hemställa hos kommunfullmäktige om att driftöverskottet 
motsvarande    1 037 tkr flyttas över till kultur- och fritidsnämndens 
resultatreserv 

3. hemställa hos kommunfullmäktige om att ett investeringsöverskott på 
9 386 tkr flyttas över till 2020 för följande objekt; 

 
a) Stadshus A (konstnärlig gestaltning) 343 tkr 

b) Förskola Klapperstenen (konstnärlig gestaltning) 100 tkr 

c) Applagårdens förskola (konstnärlig gestaltning) 200 tkr 

d) Simhall (konstnärlig gestaltning) 1 961 tkr 

e) Bokbuss 5 500 tkr 

f) Ram för mindre verksamhetsinvesteringar (löpande) 5 tkr  

g) Mindre konstnärlig gestaltning (löpande) 109 tkr  

h) Omklädningsbyggnad Sjöaremossen 312 tkr 

i) Nytt äldreboende (konstnärlig gestaltning) 856 tkr 

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

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2019 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, en personaluppföljningsdel samt information av 
avtalstrohet. 
 
Slutredovisning för prioriterade mål och inriktningar för 2019 visar att mål 
kring miljö- och klimat, hälsa- och social sammanhållning, delaktigheten i 
samhället ska öka och jämställdhet är i hög grad uppfyllda. Mål kring 
utbildning och arbete är delvis uppfyllt.  
 
Kultur- och fritidsnämndens driftutfall uppgår till 158 556 tkr av 
budgeterade 159 593 tkr. Därmed gör nämnden ett överskott på 1 037 tkr 
(+0,6 procent), vilket återigen visar på en god följsamhet mot budget.  
 
Investeringsredovisningen resulterar i ett överskott på totalt 9 386 tkr då 
flertalet investeringar ej påbörjats/köpts in under året. Det gäller 
exempelvis inköpet av en bokbuss för 5 500 tkr.  
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Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019  
 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden kan enligt reglementet ha en resultatreserv på 

3 procent av ingående års nettobudget (155 486 tkr), vilket innebär att 

resultatreserven för 2020 maximalt kan uppgå till 4 665 tkr. 

Resultatreserven utgör tidigare års positiva och negativa budgetavvikelser. I 

kultur- och fritidsnämndens fall uppgår den till 2 760 tkr i slutet av 2019. 

Förvaltningen föreslår att hela årets överskott på 1 037 tkr ska föras över till 

resultatreserven så att ingående balans 2020 uppgår till 3 797 tkr (2 760 tkr 

+ 1 037 tkr). 

 

Förvaltningen föreslår också att investeringsöverskottet på totalt 9 386 tkr 

flyttas över till kommande år. Överskottet gäller följande objekt; 

• Stadshus A (konstnärlig gestaltning) 343 tkr 

• Förskola Klapperstenen (konstnärlig gestaltning) 100 tkr 

• Applagårdens förskola (konstnärlig gestaltning) 200 tkr 

• Simhall (konstnärlig gestaltning) 1 961 tkr 

• Bokbuss 5 500 tkr 

• Ram för mindre verksamhetsinvesteringar 5 tkr 

• Mindre konstnärlig gestaltning 109 tkr  

• Omklädningsbyggnad Sjöaremossen 312 

• Nytt äldreboende (konstnärlig gestaltning) 856 tkr 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 16 Dnr KFN 2020/0021 

 
 

Riskanalys 2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. godkänna framtagen riskanalys samt fastställa internkontrollpunkter 

för 2020 med komplettering av en femte kontrollpunkt: 

Ekonomi och externa beslut som indirekt påverkar vår verksamhet.  
Vi har en framtida utmaning med demografin likt många övriga 
kommuner. Vår verksamhet har också många kopplingar till övriga 
nämnder och deras budgetar. Därav kan det finnas en risk som har 
behov av uppföljning för att säkra att samarbete, dialog och samspel så 
att det inte påverkar vår nämnds mål negativt. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Språng (C) föreslår tillstyrka arbetsutskottets förslag med tillägg om en 

femte kontrollpunkt: 

Ekonomi och externa beslut som indirekt påverkar vår verksamhet.  

Vi har en framtida utmaning med demografin likt många övriga kommuner. 

Vår verksamhet har också många kopplingar till övriga nämnder och deras 

budgetar. Därav kan det finnas en risk som har behov av uppföljning för att 

säkra att samarbete, dialog och samspel så att det inte påverkar vår nämnds 

mål negativt. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta arbetsutskottets 

förslag med tilläggsföralg om en femte kontrollpunkt och finner att så sker. 

 

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 förbättrings- 
och 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: 
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- Hög arbetsbelastning 
- Otydligt arbetssätt/gränsdragning gentemot politiken 
- Investeringar-kostnader, projektkontroll och ansvar 

 

Beslutsunderlag 
Riskanalys 2020. 

 

Jämställdhetsbedömning 
Jämställdhetsbedömning är ej relevant. 

 

Övervägande 
En riskkartläggning, av ett antal områden som bedömts vara relevanta att 

granska i den interna kontrollen, har genomförts. 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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 § 17 Dnr KFN 2019/0003 

 
 

Slutredovisning Internkontroll 2019 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
1. godkänna slutredovisning av internkontroll 2019  

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunallagen ansvaret för den 
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med internkontroll 
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 förbättrings- och utvecklingsområden samtidigt som 
återkoppling sker till verksamheterna. 

Den årliga internkontrollplanen baseras på en riskanalys. Nämnden 
beslutar utifrån analysen om ett antal kontrollpunkter för innevarande år. 
Återrapportering om hur kontrollpunkterna hanterats ska ske efter beslut 
av nämnden. I enlighet med den av fullmäktige antagna strategin för 
internkontroll ska nämnden också senast under mars månad innevarande 
år lämna in en internkontrollplan. Resultatet av uppföljningen ska lämnas 
till kommunstyrelsen senast 31 mars påföljande år.  
 

Beslutsunderlag 
Slutredovisning Internkontroll 2019 

Internkontrollplan 2019 

Riskanalys 2019. 

 

Jämställdhetsbedömning 
Jämställdhetsbedömning är ej relevant. 

 

Övervägande 

Det kan konstateras att processerna kring att utföra kontrollmoment i 

samband med internkontrollen och samtidigt få till förändringar och 

förbättringar i verksamheten tar tid. Framförallt om ett hållbart och 

långsiktigt resultat ska eftersträvas. I årets slutredovisning kan det 

konstateras att 1 av 3 kontrollpunkter är påbörjade men inte färdiga på 

grund av att mer arbete behöver läggas på förändrings- och 

förbättringsprocessen. 

 

Se också sammanfattning och åtgärder i slutredovisningen av 

internkontroll 2019. 
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 § 18 Dnr KFN 2020/0025 

 
 

Lokalrevision 2019 för kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 
1. godkänna lokalrevision 2019 för kultur- och fritidsnämnden 

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

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av samhällsutvecklings-

kontoret tagit fram en lokalrevision för kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområde. Enligt det förslag på nya riktlinjer för strategisk 

lokalförsörjning i Varbergs kommun, som tidigare varit ute på remiss men 

ännu inte beslutats, ska en årlig lokalrevision tas fram av respektive 

förvaltning vilken beskriver verksamhetens behov av lokaler och 

anläggningar, omvärldsbevakning av trender och lagar samt befintliga 

lokaler och anläggningars beskaffenhet och flexibilitet. Lokalrevisionen ska 

beskriva nuläge och framtida behov enligt kommunens utbyggnadsplan och 

reinvesteringsbehov. Facknämndernas lokalrevisioner ligger sedan till 

grund för kommunens lokalförsörjning- och utbyggnadsplan. 

 

Beslutsunderlag 
Lokalrevision 2019 för kultur- och fritidsnämnden. 

 

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. 

 

Övervägande 
Förvaltningen har med grund i nämndens lokalförsörjningsplan 2018, 

investeringsplan, planarbete med prioriterade utbyggnadsområden, 

förenings-behov och utveckling/reinvesteringsbehov sammanställt en 

lokalrevision för 2019. Under kvartal 4, 2019 har en inventering gjorts av 

nämndens samtliga lokaler och anläggningar för att få en uppdaterad bild 

på behov och status. Ett analysarbete ska påbörjas under första delen av 

2020 och resultatet kommer att arbetas in i nästa års lokalrevision och 
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investeringsplan. När kommunens lokalförsörjningsprocess är beslutat 

kommer en mer strukturerat planerings-modell kunna användas så 

behoven samordnas i investeringsplan, utbyggnadsplan och nämndens 

lokalrevision. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 
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 § 19 Dnr KFN 2018/0217 

 
 

Remissvar utställning fördjupad översiktsplan 
för Rolfstorp och Skällinge 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. tillstyrka samrådshandling fördjupad översiktsplan för Rolfstorp och 

Skällinge samt anta förvaltningens yttrande som sitt eget 

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

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Rolfstorp och Skällinge 
har upprättats. Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur 
den byggda miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden 
skulle kunna utvecklas i Rolfstorp och Skällinge. Planen kommer att bli ett 
viktigt underlag för kommunens vardagsbeslut och planering, men är inte 
juridiskt bindande.  
Den fördjupade översiktsplanen omfattar området Rolfstorp Skällinge med 
tätorter och dess närmsta omgivning. Förslaget har tidigare varit på samråd 
och har nu ställts ut enligt Plan- och bygglagen. 
 

Beslutsunderlag 
- Beslut om remiss från ksau den 3 december 2019, § 497 

Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Rolfstorp Skällinge, 
nedan handlingar daterade 14 november 2019; 
- Planförslag, fördjupning för Rolfstorp och Skällinge, 

utställningshandling 

- Planeringsunderlag, fördjupning Rolfstorp och Skällinge   

- Plankarta över området Rolfstorp och Skällinge, karta 1 

- Plankarta över Rolfstorp, karta 2 

- Plankarta över Skällinge, karta 3 

- Karta över värden och hänsyn för Rolfstorp  

- Karta över värden och hänsyn för Skällinge 

- Miljökonsekvensbeskrivning för Rolfstorp och Skällinge 

- Lokaliseringsstudie för Rolfstorp och Skällinge 

- Trafikutredning för Rolfstorp och Skällinge 

- Samrådsredogörelse för Rolfstorp och Skällinge 

-  

Jämställdhetsbedömning 
En tidigare jämställdhetsbedömning har redan gjorts i detta ärende vilken 

är oförändrad. 

 
 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-27 14 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Övervägande 
I kultur- och fritidsnämndens beslut § 49 den 27 mars 2019 föreslogs 

kompletteringar av texten i vissa delar. En del synpunkter har arbetats in i 

utställningshandling dock kvarstår att i den fördjupade översiktsplanens 

del benämnd ”planeringsunderlag” göra följande justeringar, vilket även 

kommenterades i förra samrådsyttrande, men som fortfarande återfinns i 

utställningsdokumentet. De stycken som berörs finns under punkten 

”Kultur och fritid”, sidan 27. 

- Stycke 3 som beskriver MUVEs verksamhet bör komplettering ske med 

att det under 2018 skapats ett ”ungdomshäng” i anslutning till Rolfstorp 

skola. Under kapitel lek- och mötesplatser, sidan 22, byts ordet 

ungdomsplats ut till ”ungdomshäng”. 

- Efter stycke 4 skrivs; Idrottshallar finns vid Rolfstorp skola och 

Skällinge skola och nyttjas frekvent av föreningar. Det planeras även för 

en framtida konstgräsplan på grusytan öster om Rolfstorp skola. Val av 

placering bygger på möjligheten att samnyttja befintlig idrottshall och 

dess faciliteter för omklädning, toaletter m.m. I samrådsredogörelsen 

står att satsning på konstgräsplan inte finns med i nämndens 

investeringsplan men det beror på att nämnden har ett längre 

perspektiv än de 5 år som ligger i investeringsplan och vill möjliggöra 

för framtida yta. 

- I nästsista stycket justeras till ”Ett lokalbibliotek finns i Rolfstorp, med 

separat ingång i del av Rolfstorp skola. Här finns ett stort utbud av 

böcker, ljudböcker och tidskrifter. Biblioteket anordnar även aktiviteter 

som sagostunder och bokcirklar. Biblioteket är meröppet vilket ökar 

tillgängligheten ytterligare. 

- Som ny sista punkt skrivs att i Rolfstorp och Skällinge finns även 

möjlighet att ta del av stöd ifrån kommunen för att utveckla kultur- och 

fritidsutbud på orterna. Detta kan ske i form av exempelvis uppförande 

av konstnärlig gestaltning eller erbjudande om mobila lösningar för 

evenemang 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 
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 § 20 Dnr KFN 2019/0015 

 

Remissvar utställning fördjupad översiktsplan 
för Veddige 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. tillstyrka fördjupad översiktsplan för Veddige samt anta förvaltningens 

yttrande som sitt eget  

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

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Veddige har upprättats.  
Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda 
miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden skulle kunna 
utvecklas i Veddige. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för 
kommunens vardagsbeslut och planering, men är inte juridiskt bindande. 
Den fördjupade översiktsplanen omfattar Veddige tätort och dess närmsta 
omgivning. Förslaget har tidigare varit på samråd och har nu ställts ut 
enligt Plan- och bygglagen. 
 

Beslutsunderlag 
- Beslut om remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 

november 2019, § 487 

Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Veddige, nedan 
handlingar daterade 14 november 2019; 
- Planförslag, fördjupning för Veddige, utställningshandling 

- Plankarta för Veddige 

- Planeringsunderlag för Veddige 

- Karta över värden och hänsyn för Veddige 

- Samrådsredogörelse för Veddige 

- Lokaliseringsstudie för Veddige 

- Miljökonsekvensbeskrivning för Veddige 

- Trafikutredning för Veddige 

 

Övervägande 
I kultur- och fritidsnämndens beslut § 50 den 27 mars 2019 föreslogs 
komplettering av texten i vissa delar av planen vilka har arbetats in i 
utställningsmaterialet. 
 

Jämställdhetsbedömning  

En tidigare jämställdhetsbedömning har redan gjorts i detta ärende vilken 

är oförändrad. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 
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 § 21 Dnr KFN 2020/0023 

 
 

Taxor för hyror och avgifter 2021, bad- och 
simanläggningar 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 
1. godkänna förvaltningens förslag till taxor för hyror och avgifter 2021  

 

Reservation 

Jenny Bolgert (S) med stöd från Robin Svensson (S), Lars-Inge Andell 

(S) och Marianne Johansson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jenny Bolgert (S) föreslår att godkänna förvaltningens förslag till taxor för 

hyror och avgifter, bad- och simanläggningar, med tillägg om att 

simskoleavgiften och avgifter för föreningar behåller nuvarande avgift med 

uppräkning av PKV. 

Sven Andersson (M) föreslår tillstyrka arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Sven 

Anderssons (M) förslag. 

 

Omröstning begärs och verkställs 

Följande beslutsgång godkänns 

Ja-röst för bifall till Sven Anderssons (M) förslag. 

Nej-röst för bifall till Jenny Bolgerts (S) förslag. 

Ordförande finner att kultur- och fritidsnämnden antar Sven Anderssons 

förslag med 7 Ja-röster mot ¤ Nej-röster. 

Beslutande Ja Nej 

Sven Andersson (M) X  

Eva Gullberg (M) X  

Claas Töllborg (M) X  

Carl-Johan Bonde (L) X  

Boris Melvås (KD) X  

Jenny Bolgert (S)  X 

Robin Svensson (S)  X 

Lars-Inge Andell (S)  X 

Marianne Johansson (S)  X 
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Helene Alexborn (SD) X  

Lena Språng (C) X  

Summa 7 4 

 

Reservation 

Jenny Bolgert (S) med stöd från Robin Svensson (S), Lars-Inge Andell (S) 

och Marianne Johansson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kultur och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda om drift av bad- 
och simanläggningar i annan regi skulle innebära en verifierbar besparing. 
För att denna utredning ska kunna genomföras måste hyror och avgifter 
fastslås för perioden 2021-01-01 till och med 2028-08-31. Dessa avgifter 
ska gälla oavsett om beslutet blir att driva anläggningarna i intern eller 
extern regi.  
 
Förändringar som gjorts utifrån nuvarande avgifter: 
- Nya åldersintervaller för barn och ungdomar. 

- grupprabatter samt förmånligare pris för familjer med fler än två barn. 

- ”röda avgångar” måndag till torsdag mellan klockan 9–14. 

- säsongskort i Veddige simhall. 

- Föreningar föreslås betala en lägre banhyra och tävlingstaxor än idag. 

- Varje medlem i föreningarna kommer att betala entré vid träning. Barn 

och ungdomar erbjuds lägre avgift för årskort om man är medlem i en 

simförening. 

- Taxan för skolbad delas upp beroende på om simlärare deltar eller ej. 

- Maxtaxa för simskola införs som motsvarar 100 kronor/lektionstillfälle. 

 

Beslutsunderlag 
Hyror och avgifter, bad- och simanläggningar  

 

Övervägande 

Jämförelser och benchmarking har gjorts mot andra kommuner 

och föreslagna nivåer anses rimliga med tanke på den 

standardhöjning som erbjuds i den nya anläggningen. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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     Bilaga1 

 
Reservation från den socialdemokratiska gruppen i 
kultur och fritidsnämnden gällande höjning av 
simskoleavgiften.  
 
Den borgliga majoriteten har idag fattat beslut om att höja den kommunala 
simskolan från 655kr till 1400kr. Det är en höjning med över det dubbla av 
nuvarande avgift. 
 
Vi bygger i Varberg en ny fin simhall, men den ska inte betalas av barns 
olika möjligheter att lära sig simma. Vi hade hellre sett att vuxna som redan 
kan simma får betala högre inträdesavgift för tex motionssim än att barns 
simkunnighet ska försämras.  
 
Enligt en studie från myndigheten för samhällsskydd och beredskap spelar 
socioekonomiska förhållanden in i de fall då barn omkommit genom 
drunkning. Vi socialdemokrater anser att det är vårt ansvar att se till att alla 
barn oavsett socioekonomisk bakgrund kan lära sig simma.  
 
En simskoleavgift på 1400kr kan mycket väl leda till att en familj väljer bort 
simundervisning på grund av ekonomiska skäl. Vi socialdemokrater vill ta 
ansvar för att alla barn ska lära sig simma och därför ska simskoleavgiften 
vara rimlig för alla.  
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 § 22 Dnr KFN 2019/0189 

 
 

Drift av badanläggningar - öppettider och 
fördelning av timmar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

1. att godkänna förvaltningens förslag till öppettider i samtliga 

badanläggningar.  

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

Beskrivning av ärendet 
Kultur och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda om drift av bad- 
och simanläggningar i annan regi skulle innebära en verifierbar besparing. 
För att denna utredning ska kunna genomföras måste öppettider fastslås 
för perioden 2021-01-01 till och med 2028-08-31. Dessa öppettider ska 
gälla oavsett om beslutet blir att driva anläggningarna i intern eller extern 
regi. 
 

Beslutsunderlag 
Öppettider badanläggningar 2021–2028  
 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  
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 § 23 Dnr KFN 2017/0097 

 
 

Detaljplan för SNIDAREN 1,13,14 och 15, 
Varbergs kommun 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. tillstyrka förslaget på ny detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15 

 
Reservation 
Robin Svensson (S) med stöd av Jenny Bolgert (S), Lars-Inge Andell (S) 
och Marianne Johansson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Robin Svensson (S) föreslår att tillstyrka föreslagen detaljplanunder 

förutsättning att denna omarbetas i höjd för att bli lägre än kvarteret 

Lorensberg samt bättre anpassas till kulturmiljöer och fastigheter i öster. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Robin Svensson (S) med stöd av Jenny Bolgert (S), Lars-Inge Andell (S) och 

Marianne Johansson (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget ger en byggrätt för flerbostadshus som varierar mellan fyra 
och sex våningars höjd fördelat på tre friliggande byggnadskroppar, 
underbyggda av två separata parkeringsgarage. Den byggnad som föreslås 
åt norr förses med eget parkeringsgarage med tillfart från Sveagatan. Den 
mellersta och södra byggnaden underbyggs med gemensamt garage. 
Föreslagen bebyggelse placeras i kvarterets västra delar med långsidorna 
mot gaturummen, vilket bildar en större innergård mot öster. 
Utmaningarna har i stora drag varit att reglera byggrätten till en rimlig 
skala i förhållande till kommunens mål om stadsutveckling och 
komplettering av centrum eller äldre kvarter, och samtidigt beakta 
befintliga värden i närliggande stadsmiljö. 
 
Detaljplanen var under hösten 2017 på samråd där kultur- och 
fritidsnämnden tillstyrkte detaljplanen under förutsättning att volymen på 
huskropparna skulle anpassas för att ge ett luftigare intryck och skapa en 
bättre övergång till villakvarteret öster om rubricerat område. 
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Detaljplaneförslaget uppdaterades efter det och byggnadskroppen har 
delats upp, samt förskjutits 2,5 meter inåt från gatan. Dessutom har en 
mindre byggnadskropp i planområdets nordvästra del tagits bort.  
 
Efter granskningsskedet reviderades handlingarna inför antagande i 
kommunfullmäktige i mars år 2019. Kommunfullmäktiges beslut om att 
anta detaljplanen upphävdes av Mark- och miljödomstolen 2019-11-22. 
Efter justering av datering på plankarta, plan- och 
genomförandebeskrivning samt solstudie har planförslaget lyfts för en 
förnyad granskning. 
 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 

15. Granskningshandling upprättad 2017-05-24, reviderad 2018-03-01 och 

2020-01-30, Varbergs kommun. 

 

Samrådsredogörelse: Detaljplan för Snidaren 1, 13, 14 och 15, 2018-02-12. 

 

Stadsbyggnadsprogram för Varberg - Riktlinjer (remissversion), 2019-11-

28. 

Jämställdhetsbedömning 
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet. 

 

Övervägande 
Sedan ärendet var ute på granskning har det tagits fram ett 

stadsbyggnadsprogram, i syfte att skapa riktlinjer för bevarande och 

utveckling av Varbergs stadsmiljö. Stadsbyggnadsprogrammet har ännu 

inte vunnit laga kraft men är i huvudsak färdigt och bör därför inte 

nonchaleras vid bedömningar av kulturmiljöaspekter på stadsmiljön.  

 

För det område som Snidaren 1, 13, 14 och 15 ingår i anges att ”området är 

rikt på sammanhållna kulturhistoriska värdefulla miljöer i både 

sammanhängande stråk och i de enskilda kvarteren. Det är viktigt att dessa 

fortfarande upplevs som sammanhållna miljöer och stora förändringar bör 

undvikas” (s. 20). För ”kvarter C” (där Snidaren finns) är 

rekommendationen ”förändringar utmed Träslövsvägen bör bidra med att 

binda ihop nya tillskott i öster med känsligare delar i väster”.  Med tanke på 

huskropparnas höjd och volym är det ytterst tveksamt om planförslaget kan 

sägas vara i linje med stadsbyggnadsprogrammet, och planförslaget bör 

därför justeras i enlighet med riktlinjerna. 

  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 24 Dnr KFN 2019/0063 

 
 

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan 
för Västerport, etapp 1 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. tillstyrka förslaget till detaljplan för Västerport, etapp 1 samt anta 

förvaltningens yttrande som sitt eget 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Planområdet utgör cirka 8,2 hektar och är beläget i centrala Varberg, cirka 
90 meter från både nuvarande järnvägsstation och det tillkommande 
stationsområdet, samt cirka 280 meter från Varbergs torg.  
 
Varberg planerar för att utveckla en ny attraktiv stadsdel som kopplar 
samman den nuvarande staden med havet. Flytten av färjehamn och 
industrihamn tillsammans med den nya järnvägslösningen innebär att ett 
stort utrymme skapas för stadsutveckling i ett centralt läge.  
 
Detaljplanen utgör första etappen i planeringen av den nya stadsdelen 
(Västerport) och syftar till att ge möjlighet att uppföra nya kvarter för 
bostäder samt hotell, handel, kontor med flera centrumfunktioner. I 
detaljplanen ingår även befintliga kvarter mot Otto Torells gata där bland 
annat Campus Varberg är inrymt samt ett hotell. 
 

Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse för detaljplan för Västerport, etapp 1, 2019-11-29, 

Varbergs kommun. 

 

Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Västerport etapp 1, 

granskningshandling, 2019-12-12 Varbergs kommun.  

 

Övervägande 
Sedan samrådsskedet har ett antal förändringar gjorts i detaljplanen, några 
av dem som svar på kultur- och fritidsnämndens synpunkter. Efter 
nämndens påpekande att gestaltningsprogrammet måste ges större tyngd 
inför byggprocessen kompletteras plankartan med upplysningen: ”Till 
detaljplanen hör ett gestaltningsprogram, Gestaltad livsmiljö – 
gestaltningsprogram för Västerport (191115), detta ska nyttjas dels som ett 
stöd vid planering, projektering och utbyggnad av allmän platsmark och 
dels som en gestaltningsmanual vid byggnation inom kvartersmark.” Det 
kan dock diskuteras hur vägledande/styrande en manual är, och om 
gestaltningsprogrammet behöver betonas ytterligare. 
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Dessutom ska planbeskrivningen förtydligas avseende planförslagets 
koppling till de nationella jämställdhetspolitiska målen och till 
barnkonventionen.  
Barndialogen som genomfördes 2018 adderas till underlaget, och en 
barnkonsekvensanalys för hela Västerportområdet har påbörjats. 

 
Kultur- och fritidsnämnden påpekade också vikten av att avsätta medel till 
konstnärlig gestaltning och att dessa samordnas så att konsten bildar en 
helhet i den nya stadsdelen.  I samrådsredogörelsen svarar 
stadsbyggnadskontoret att ”arbete med konstprogram pågår och där 
kommer önskvärda platser och utsmyckning att redovisas. Utifrån det 
underlaget kommer diskussion sedan att ske med projektet för att få medel 
till framtagandet av konstnärliga utsmyckningar.” Men eftersom Varbergs 
kommun inte använder sig av enprocentregeln för konstnärlig gestaltning 
av offentliga miljöer krävs extra försäkran om att erforderliga medel för 
konstnärlig gestaltning kommer att garanteras. Dessutom är det inte bara 
fråga om en konstnärlig utsmyckning av den nya stadsdelen, utan en 
konstnärlig gestaltning, som förutom att tillföra estetiska värden även kan 
förstärka platsens identitet och skapa sammanhang och engagemang. 
 
En redovisning av hur planförslaget påverkar stadsbilden i allmänhet och 
Varbergs fästnings siluett i synnerhet, har lagts till i planbeskrivningen efter 
påpekande från Kulturmiljö Halland, vilket är positivt. 
 
På piren, eller Hoken som den också kallas, föreslås en plats för en publik 
byggnad. I sitt samrådsyttrande betonade kultur- och fritidsnämnden att 
kultur- och fritidsförvaltningen bör vara en part vid utveckling av den 
verksamhet eller aktiviteter som ska ta plats i byggnaden, och det vill 
nämnden än en gång framhålla. 
 
Utifrån dessa förändringar av planförslaget finns inget övrigt att invända. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 25 Dnr KFN 2019/0204 

 
 

Samrådsyttrande över förslag till planprogram 
för del av Gamla Köpstad och östra 
Träslövsläge 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

1. tillstyrka samrådshandling till planprogram för del av Gamla Köpstad 

och östra Träslövsläge samt anta förvaltningens yttrande som sitt eget 

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

Beskrivning av ärendet 
Planprogrammet för del av Gamla Köpstad och östra Träslövsläge syftar till 
att ange ramarna för en utbyggnad inom det utpekade planområdet. 
Förslaget omfattar bostäder, parker och naturområden, gång- och 
cykelvägar och gator, en ny skola samt förskola och service som 
tillsammans ska skapa flera nya attraktiva bostadsområden i Varbergs 
kommun. 
 
Visionen för planprogrammet bygger på de värden och kvaliteter som utgör 
platsens identitet och anger att man ska ”med en förankring i det lokala, ge 
en värdeskapande utveckling mellan åkrar och hav”. 
 
Ungdomsgård i området 
Ny ungdomsgård är lokaliserad i Ankarskolan. Förvaltningen ser inga 
behov av ytterligare ytor för ungdomarna i befintligt upptagningsområde 
och för det planerade nya området kommer befintlig ungdomsgård räcka 
kapacitetsmässigt. 
 
Idrott och föreningsliv 
För att möta skolans och föreningslivets behov över tid och som ett mer 
permanent alternativ än befintlig hall planeras ytterligare en idrottshall 
som ”dockas” till ny omklädningsbyggnad. Byggs ytterligare en skola i 
planprogrammets södra delar behövs en ny fullstor idrottshall byggas även 
där. Behövs ytterligare idrottshall i planområdet kan detta lösas genom att 
riva och ersätta befintliga Ankarvallen. 
 
Det är viktigt att säkerställa framtida yta i området för fritids- och 
idrottsändamål. Den mark som ligger öster om Ankarskolan är bra för detta 
ändamål och möjliggör yta för bland annat en naturgräsplan i full storlek. 
 
Bibliotek 
Det finns idag ett skol- och folkbibliotek i Ankarskolan som även kan 
försörja det nya området och som framöver även kommer ställas om till 
”meröppet”, likt övriga lokalbibliotek. 
 
Kulturmiljö och fornminnen 
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Fornminnen och kulturhistoriska lämningar återfinns på flertalet platser 
inom programområdet. Under förutsättning att ny exploatering anpassas 
efter dessa bedöms programförslagets påverkan bli marginell. Det bedöms 
dock svårt att helt anpassa ny bebyggelse och vägar efter dessa tack vare det 
stora antalet. Om lämningarna påverkas bör de kartläggas och eventuellt 
tas omhand. Lämningarna bör generellt studeras djupare i samband med 
detaljplanering och ny exploatering anpassas i så stor utsträckning det går.  
 
De befintliga orterna Gamla Köpstad och Träslövsläge finns båda med i 
Varbergs kulturmiljöprogram. Där finns rekommendationer kring hur man 
bör förhålla sig till kulturmiljön gällande befintlig bebyggelse för att kunna 
ta tillvara kulturmiljön. 
 

Beslutsunderlag 
Planprogram för del av Gamla Köpstad och östra Träslövsläge, 

samrådshandling, 2019-12-12. Varbergs kommun. 

 

Jämställdhetsbedömning 
Utifrån ett jämställdhetsperspektiv är belysning på samtliga gång- och 
cykelvägar en betydelsefull faktor för att ge samma förutsättningar för 
grupper som kan uppleva otrygghet i mörka områden att vistas där. Det är 
därför positivt att trygghetsaspekterna betonas i planprogrammet i 
samband med gång- och cykelvägar, exempelvis i stycket om avlämning och 
parkering vid skolor. 

 

Övervägande 
Vid utveckling av nya programområden är det viktigt att beakta behov av 
och förutsättningar för konst och offentlig gestaltning i området. Den 
konstnärliga gestaltningen kan förstärka platsens identitet och skapa både 
sammanhang och estetiska värden.  

Förvaltningen har varit delaktig i framtagande av planprogrammet, vilket 
gör att framtida idrott- och fritidsaktivitet är väl inarbetade i handlingarna. 
I övrigt finns inget att tillägga. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 26 Dnr KFN 2020/0015 

 
 

Hallands museiförenings diplom för god 
byggnadsvård 2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. Nominera Varbergs Teater till Hallands Museiförenings diplom för god 

byggnadsvård 2020. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jenny Bolgert (S) föreslår att nominera Varbergs Teater. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta enligt Jenny 

Bolgert (S) förslag och finner att så sker. 

 

Beskrivning av ärendet 
Varje år utlyser Hallands museiförening möjlighet att nominera till ett 
diplom för god byggnadsvård i Halland. 
 

Beslutsunderlag 
Anmälningsblankett BVD, steg 1 

Riktlinjer BVD, steg 1 

UTDELADE diplom - förteckning 1984–2018 
 

Övervägande 
Trots att förfrågan om tips på nominering skickats till ett flertal 

nätverkskontakter har inga nomineringsförslag inkommit. Då förvaltningen 

själv saknar spetskompetens inom byggnadsvård och kulturmiljö lämnas 

ärendet utan förslag till beslut 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 27 Dnr KFN 2020/0026 

 
 

Remiss - Nya gatu- och kvartersnamn i 
Västerport, etapp 1 Getakärr 9:14, 9:1, Fregatten 
3, 5, 6 och Briggen 4 och 6 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. tillstyrka föreliggande namnförslag med tillägg om att Astrids Park 

namnges till Astrid på Skärets Park alternativt Astrid Bengtssons Park. 

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

Beskrivning av ärendet 

Med anledningen av nytt bostadsområde och ny detaljplan över Västerport 
med flera krävs det torg och parknamn, gatunamn, kvartersnamn. 
Stadsbyggnadskontoret har tagit hjälp av hembygdsföreningen Gamla 
Varberg för att ta fram namn.  
I etapp 1 kommer vi att koncentrera oss på kvinnonamn för gatorna, 
kvinnor som bott och verkat i Varberg, till kvarter kommer vi att använda 
oss av dessa kvinnors yrken. Ett undantag från detta är kvarter Färjeläget 
(hotell + p-hus). Namnet färjeläget passar bra då kvarteret ligger granne 
med kvarteret Briggen, namnet anspelar också på färjans 60-åriga historia i 
Varberg. 

 
Torget Hertiginna Ingeborgs torg  
Parken Astrids park  
Allé Matilda Ranchs allé  
Gator Elsa Bergströms gata Asta Liljegrens gata Hedvig Bensons gata 
Abela Gullbranssons gata Diagonalen Sofia Knutssons gata  
Gränd Adina Sands gränd 
Inre Stråket Barnens boulevard  
Kvarter Fotografen Modisten Ledamoten Själavårdaren Ledamoten 
Illustratören Servitrisen Lärarinnan Drottningen Fabrikssystern Fiskarfrun 
Färjeläget 
 

Beslutsunderlag 
Begäran om yttrande, SBK-2019-1272 
 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot förslag på nya gatu- 

och kvartersnamn i Västerport etapp 1. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret 
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 § 28 Dnr KFN 2020/0027 

 
 

Namnbyte/Sponsring Påskbergsvallen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå  
kommunstyrelsen besluta 
 
1. uppdra åt kommundirektör och förvaltningschef att teckna avtal mellan 

Varberg Energi och Varbergs kommun angående sponsring och 
namnbyte för Påskbergsvallen. Värdet på avtalet ska vara 650 000 kr 
under de år som ett Varbergslag spelar i Allsvenskan på arenan.  
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
När BoIS avancerade till Allsvenskan ställdes större krav för spel på 
Påskbergsvallen. Fotbollsförbundets arenakrav och nödvändiga 
investeringar utreddes i en förstudierapport. Ökade kostnader med 
anledning av kraven skulle i huvudsak belasta föreningen. För att hålla nere 
hyreskostnaderna inför avtalstecknande har möjligheten till arenasponsring 
med namnbyte som motprestation undersökts.  
 
Det kommersiella värdet i form av medieexponering av att döpa om 
Påskbergsvallen har i tidigare kalkyler beräknats till ca 600 tkr.  
 

Beslutsunderlag 
Förstudierapport KS 2019/0464 

 

Övervägande 
För att värna kommunens och arenans varumärke görs bedömningen att 
Varberg Energi skulle kunna vara en lämplig sponsor. Bolaget har sponsrat 
Varbergs BoIS och andra idrottsföreningar med motprestation i form av 
marknadsföring under många år och det föreligger inga skillnader i etisk 
grund eller långsiktighet mellan bolaget och kommunen.  
 
Namnbytet kan antas ge positiva associationer och arenans koppling till 
Varberg som kommun tydliggörs. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 29  
 
 

Delegeringsärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
1. Verksamhetsbidrag till studieförbund 2020 Dnr KFN 2019/0071 

 

 Studieförbundet vuxenskolan beviljas ett stöd på 648 352 kronor  

 Medborgarskolan beviljas ett stöd på 278 479 kronor 

 ABF Halland beviljas ett stöd på 357 370 kronor 

 Studiefrämjandet Halland beviljas ett stöd på 383 385 kronor 

 Sensus beviljas ett stöd på 128 772 kronor 

 Folkuniversitetet beviljas ett stöd på 97 749 kronor 

 NBV Väst beviljas ett stöd på 109 120 kronor 

 Kulturens bildningsförbund beviljas ett stöd på 1 831 kronor 

 Studieförbundet Bilda Sydväst Halland beviljas ett stöd på 

30 709 kronor 

 Ibn Rushd beviljas ett stöd på 8 234 kronor 

 
 

2. Verksamhetsbidrag till arrangörsföreningar 2020, Dnr KFN 

2019/0120 

 

 Varbergs Föreläsningsförening beviljas ett bidrag på 60 000 

kronor 

 Opera Warberg beviljas ett bidrag på 50 000 kronor 

 Varbergs Riksteaterförening beviljas ett bidrag på 400 000 
kronor 

 Varbergs Konsertförening beviljas ett bidrag på 150 000 kronor 

 Konstnärernas Kollektivverkstad beviljas ett bidrag på 188 000 

kronor 

 Tvååkers Samarbetsorganisation beviljas ett bidrag på 30 000 

kronor 

 Viske kulturförening beviljas ett bidrag på 40 000 kronor 

 Varbergs Humanistiska förening beviljas ett bidrag på 20 000 
kronor 

 Filmklubben i Varberg beviljas ett bidrag på 60 000 kronor 

 Barnens Bio beviljas ett bidrag på 65 000 kronor 

 Jazz Corner beviljas ett bidrag på 90 000 kronor 

 Varbergs Konstklubb beviljas ett bidrag på 35 000 kronor 

 Varbergs Fotoklubb beviljas ett bidrag på 20 000 kronor 
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 Pro Love beviljas ett bidrag på 50 000 kronor 

 Värö Stråvalla Hembygdsförening beviljas ett bidrag på 18 000 

kronor 

 Grimetons Hembygdsförening beviljas ett bidrag på 6 300 

kronor 

 Spannarps Hembygdsförening beviljas ett bidrag på 7 000 

kronor 

 Varbergs Idrottshistoriska förening beviljas ett bidrag på 35 000 
kronor 
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 § 30   
 
 

Rapporter 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
1. Godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna 

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

1. KF, § 29/2020 - Svar på motion om sammanslagning av 

kommunens IT resurser (Dnr KS 2019/0099) 

 
2. KF, § 26/2020 – Svar på motion om att bevara Himleån för 

framtiden        (Dnr KS 2018/0439) 

 
3. KSau, § 44/2020 – Återremiss, förslag på gatunamn inom 

fastigheten Trönningenäs 5:29 (Dnr KS 2020/0038) 

 
4. KF, § 4/2020 – Förstudie och investering för 

arenaanpassningar på Påskbergsvallen (Dnr KS 2019/0464) 

 
5. Protokoll FSG 20200123 

 
6. Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

20200213. 
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 § 31  
 
 

Kultur- och fritidsnämndens investeringar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Lokalstrateg Mia Svedjeblad informerar: 
  

1. Bad- och simanläggning – projektet fortlöper som planerat gällande 
tid och kostnad 

2. Sjöaremossens omklädningsbyggnad – en del åtgärder kvarstår, 
bland annat förhöjt nät i nordvästra hörnet av anläggningen samt 
asfaltering av yta mellan omklädningsbyggnad och isbana kvar att 
göra 

3. Lokalanpassning kyrkskolan – oklart när start av byggnation kan ske 
på grund av fuktproblematik på Bosgårdsskolan 

4. Arenakrav Påskbergsvallen – arbete med anpassning och byggnation 
fortlöper som planerat 

5. Aktivitetspark för skate – förstudie pågår och skisser tas fram 
6. Konstgräsplan med utökad omklädning, Väröbacka – Förstudie ej 

påbörjad då medel för detta ej är beslutat om från kommunstyrelsen 
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 § 32  
 
 

Förvaltningen informerar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Förvaltningschef Katarina Sundberg informerar: 
  

1. Förskole- och grundskolenämndens beslut att dra ner på 
skolbibliotekarier och hur det påverkar kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet.   

2. Utställningen Varberg Växer på kulturhuset Komedianten, en samlad 
plats för information och dialog om det växande Varberg. 

3. Rekryteringen av ny avdelningschef till kultur och bibliotek är klar 
och ny chef blir Mariella Sivertstrand.  
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 § 33  
 
 

Övriga ärenden 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  

 

1. Ingela Svensson (V) informerar om en enkätundersökning som 
partiet genomfört för att få en bild av hur ofta Varbergs skolelever får 
simundervisning. 

2. Lena Språng (C) informerar om att nämndsmötet 29:e april flyttas till 
5:e maj. 

 
 


