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 § 55 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 
Arbetsutskottet beslutar:  
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Förvaltningschef Anna Reinhardt informerar:  
1. Säkerheten på Pingvinen och det arbete som pågår just nu. 
2. Arbetet med Varberg Energi Arena.  
 
 
 
 
Protokollsutdrag:  
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 § 56 Dnr KFN 2022/0048 
 
 

Delårsrapport 2022 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. godkänna delårsrapport för januari-augusti 2022 
2. godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till handlingsplan 

som innebär att kommunstyrelsen skriver av ett eventuellt 
underskott som beror på ökade mediakostnader (enligt beslut vid 
tertialrapporten) samt att den tillfällig hyreskostnaden för läktaren 
på Varberg Energi Arena hanteras via resultatreserven.  

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun” framgår att tertial-, delår- och 
helårsuppföljningen utgör grunden för kommunens uppföljning.  
 
Delårsrapporten innehåller en verksamhetsbeskrivning, statusuppdatering 
kring nämndsmålen, ekonomisk analys av drift- och investeringsutfall med 
tillhörande prognos samt en uppföljning av nyckeltal. Det finns även med 
en personaluppföljningsdel. 
 
Enligt styrmodellen ska också en nämnd som prognostiserar eller 
konstaterar ett underskott anmäla detta till kommunstyrelsen. Nämnden 
ska vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och presentera för 
kommunstyrelsen hur det negativa resultatet ska återställas. 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Beslutsförslag delårsrapport 2022 
Bilaga 2: Delårsrapport 2022 
Bilaga 3: Handlingsplan 2022 
 
Övervägande 
Under året har inflationen stigit vilket förstärktes ytterligare när 
säkerhetsläget i Europa förändrades. På råvarumarknaden har priset på 
olja, gas och kol ökat kraftigt, vilket påverkar verksamhet som har stort 
behov av energi för sin verksamhet. Då kultur-och fritidsnämnden ansvarar 
för ett antal anläggningar har de ökade priserna fått en stor påverkan på 
mediakostnaderna (el, vatten, värme). Efter årets första åtta månader 
månader har mediakostnaderna överstigit budgeten med ca 2 500 tkr och 
belastat utfallet. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det bör hanteras 
som en oförutsägbar kostnad som främst beror på stigande energipriser. Då 
kultur- och fritidsnämnden inte fick ta med sig hela det föreslagna 
överskottet från 2021, som delvis berodde på lägre mediakostnader, så 
föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att ett eventuellt underskott som 
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uppstår på grund av ökade mediakostnader skrivs av i samband med 
bokslutet 2022. Värt att notera är också att 720 tkr avser en engångspost 
för felaktig eldebitering för 2021 avseende Pingvinen som belastat utfallet 
2022. 
  
Ett fortsatt högt elpris under resterande del av året (augusti-december) 
kommer med all sannolikhet innebära att avvikelsen bli ännu större till 
årsskiftet. Det har dock inte beaktats i den här prognosen som alltså enbart 
bygger på utfallet för perioden januari till augusti  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 57 Dnr KFN 2022/0054 
 
 

Taxor för hyror och avgifter 2023 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur och fritidsnämnden besluta att 

1. taxorna ska årligen räknas upp med PKV för övrig förbrukning 
avseende augusti månad (3,8% för 2023) och regleringen behöver 
inte tas upp för nytt beslut enbart för att reglera avgiftens storlek vid 
prisförändringar.  

 
2. taxorna ska avrundas till heltal enligt avrundningsmodell   
 
3. under året ge nämnden möjlighet att tillämpa lägre taxor för 

idrottshallar och gymnastiksalar än de som fullmäktige beslutar om 
i syfte att öka beläggningsgraden 
 

4. godkänna förslag till taxor för hyror och avgifter som gäller från 2023 
(kulturskolans avgifter från hösten 2023) samt föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa förslaget.  

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Enligt kap 2 § 5 kommunallagen har kommuner rätt att ta ut avgifter för tjänster 
och nyttigheter som de tillhandahåller. Kommunallagen säger också att kommuner 
inte får ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter kommunen tillhandahåller. 
 
Det ankommer på fullmäktige att anta dessa avgifter och besluta om grunderna för 
avgiftssättningen. I Varbergs kommun antas avgifter och taxor årligen i samband 
med beslut om budget i november. Beslutet ska ha föregåtts av kommunens 
nämnder lämnar förslag på nya taxor och avgifter eller vid förslag på förändringar 
av befintliga taxor och avgifter. Taxor som enbart ska regleras med index behöver 
därför inte tas upp för beslut.   
 
Nyheter och förändringar som föreslås i årets taxereglemente 
 
PKV-index för augusti månad  
2023 års taxor och avgifter uppräknas likt tidigare år med prisindex för  
kommunal verksamhet (PKV-index) för övrig förbrukning. Tidigare år har 
nämnden använt PKV för februari månad men föreslår nu i stället använda PKV 
för augusti månad. Anledning till det är att augusti månads index speglar 
kostnadsutvecklingen betydligt bättre med tanke på den kraftigt stigande 
inflationen som varit senaste tiden. En annan anledning är också att nämndens 
budget kommer att räknas upp med samma PKV-index som kommunfullmäktiges 
beslutade budget. På så vis byggs nämndens totalbudget upp på ett balanserat sätt, 
ramen ökar med PKV och så även taxorna. PKV-index för övrigt förbrukning 
avseende augusti månad uppgår till 3,8% 
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Avrundningsmodell  
För att taxorna ska avrunda till heltal föreslås en avrundningsmodell i enlighet med 
följande:  
 
1 kronor ≤ hela kronor 
10 kronor ≤ hela kronor 
100 kronor ≤ hela 5 kronor 
1 000 kronor ≤ hela 10 kronor 
10 000 kronor ≤ hela 50 kronor 
 
Större handlingsfrihet kring att justera taxor under året 
Förvaltningen önskar att det finns en större handlingsfrihet gällande 
taxorna under året. Fullmäktige anses i viss mån kunna överlämna rätten 
att besluta om taxor till nämnden. Det gäller främst avgifter som saknar 
större kommunalekonomisk betydelse och som inte är av principiell 
beskaffenhet. Därmed önskar förvaltningen att kommunfullmäktige skulle 
kunna bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att beslut om att tillämpa 
lägre taxor än de som kommunfullmäktige beslutar om för idrottshallar och 
gymnastiksalar under vissa tider, i syfte att öka beläggningsgraden.  
 
Bokningsregler och hyresregler samt allmän information  
För att skapa en enhetlighet så har det så kallade taxe-klasserna samma 
indelning när man hyr idrottslokaler som när man hyra 
arrangemangslokaler. Taxorna har alltså delats upp i tre olika taxe-klasser 
med olika nivå på taxorna. Tidigare år har arrangemangslokaler enbart haft 
två taxe-nivåer men får nu alltså tre nivåer. Följande indelning föreslås: 
 
Taxa 1 Bidragsberättigad förening eller föreningar som erhållit 

startbidrag* i Varbergs kommun, kommunens förvaltningar  
 
Taxa 2 Övrig förening, förening från annan kommun och 

privatperson 
 
Taxa 3 Företag och organisationer 
 
Flertal andra förändringar föreslås i avsnittet och markeras tydligt i 
handlingen (bilaga 2).  
 
 
Nedan beskrivs vilka nyheter och förändringar som görs inom 
respektive område (avsnitt) i bilaga 2.  
 

1. Bollplaner  

Tävlingstax för 11-mannaplaner konstgräs kommer att följa samma 
tävlingstaxa som för A-planer på naturgräs. Därmed en betydligt större 
ökning av taxan i jämförelse med föregående år. 

Ny taxa för 7-mannakonstgräs införs på samma sätt som redan finns för 
naturgräs.  Taxan justeras ner lite för att göra större skillnad mellan 11-
manna och 7-manna. 7-mannafotboll spelas ofta på halvplaner på 11-
mannaplaner. Vi vill maximera nyttjandet och skapar med detta incitament 
att föreningarna ska hyra halvplan/7-mannaplan. 

7-mannataxan läggs på 60% av 11-mannaplanen. 
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3. Ishallar och isbanor 

Ingen PKV-uppräkning för entré, säsongskort samt hyra av skridskor under 
allmänhetens åkning. Därmed samma pris som under 2022. 

4. Friidrott 

En ny avgift (40 kr per/p) för allmänhetens löpning införs i friidrottshallen 
i Trönninge och på Varberg Energi Arena. 

       7.  Idrottshuset i Veddige 

Ett timpris införs i stället för ett pris på minst tre timmar eller per kväll. 
Benämns också som aktivitetslokal i stället för festvåning.  

       8.  Övrig uthyrningsbara objekt  

Logiavgift för övriga föreslås vara dubbelt så hög som för logiavgiften för ej 
bidragsberättigade föreningar. Taxan har varit för låg tidigare och många 
kommersiella aktörer är intresserade.   

Möjligheten för föreningar att hyra bastu på anläggningar försvinner då 
bl.a.  tekniken för att fjärrstyra bastu inte finns installerat.  

      9.  Cirkus 

Möjligheten för cirkusar att hyra grusplaner (Håsten, Rolfstorp och Övrevi) 
tas bort då planerna ej finns/kommer ej finnas kvar.  

      1o. IP skogen 

Några enstaka mindre justeringar av taxorna för vissa objekt genomförs.   

      11.  Arrangemangslokaler kultur  
En större översyn av taxorna för arrangemangslokaler kultur har 
genomförts. Förändringen innebär, som tidigare nämnts, att man vill införa 
en ny taxenivå. Därmed finns totalt tre olika taxenivåer inom 
arrangemangslokaler vilket harmoniserar med övriga uthyrningsbara 
objekt inom nämndens ansvarområde. Samtidigt har en omvärldsanalys 
genomfört och taxorna har delvis justerats för att ha samma prissättning 
som liknande lokaler i andra kommuner. Några taxor gällande mindre 
lokalerna har justerats nedåt för att möjliggöra för mer uthyrning samt ha 
en rimlig relation till taxa på Varbergs teater. Förhoppning är att fler 
föreningar väljer att göra mindre arrangemang på Lilla Teatern och därmed 
frigöra tider på Varbergs teater för de fullt betalade externa aktörerna. 
Varbergs föreningarna har en kraftig subvention med både föreningsbidrag 
och mer än 50% subvention på taxorna. Taxan för företag och kommersiella 
aktörer ligger i stället i paritet med andra liknande lokaler. På sikt föreslås 
taxan för föreningarna justeras uppåt och hamna på en trettioprocentig 
subvention. 
    
 12. Kulturskolan 
Uppräkning i enlighet med PKV inför läsåret 2023/2024. Åren därefter är 
tanken att avvakta med PKV-höjning under två år för att sedan antingen 
höja med två års PKV samtidigt alternativt inte höja alls. Kulturskolan i 
Varberg har en jämförelsevis hög taxa. Kultur- och fritidsnämnden 
uppmanas att på sikt diskutera det faktum. Hur blir uppdrag att 
kulturskolan ska nå alla barn i relation till Hallands högsta avgift samt ett 
högt intäktskrav? Kulturskolan går mot en utveckling att än mer än tidigare 
enbart nå de barn som har ekonomiska möjligheter att delta. Ökade 
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intäktskrav medför även en problematik att genomföra uppsökande 
verksamhet som når alla barn i exempelvis grundskolan i och med att det 
tar tid ifrån den avgiftsbelagda undervisningstiden. Efterfrågan på 
avgiftsfria kompletterade aktiviteter är stor, nämnas kan t.ex. att cirka 300 
barn sökte till sommarkulturskolans 80 platser sommaren 2022. 

Jämförelse med närliggande kommuner och regioner för 2022: 

Varberg: Ämneskurs :1032 kr Lekämne, kör, särskild satsning: 516kr 

Falkenberg: Ingen avgift 

Laholm: Ämneskurs: 760 kr Dans 520 kr, Rytmik 400 kr 

Hylte: Ingen avgift 

Halmstad: Ämneskurs: 750 kr, Bild 825 kr 

Kungsbacka: Ämneskurs: 950 kr Ensemble och kör: 450 kr 

Borås: 300 kr (200 kr material konst) 

Mölndal: Ämneskurs:1054 kr Rytmik:1054 kr 

Härryda: Bild, instrument, teater: 750 kr Dans, rytmik, teater: 500 kr 
Rytmik: 350 kr, 

Kungälv: Ämneskurser: 800 kr. Kör och orkester: gratis 

Göteborgs stad: 300 kr Maxavgift per familj 500 kr 
 
 
    13. Biblioteksavgifter  
Har justerat några enstaka taxor gällande fjärrlån, kopiering samt 
ersättning för förkommet material. Höjningarna är gjorda för att taxorna 
inte motsvarar de faktiska kostnaderna som biblioteket har för tjänsterna. 
Jämförelser har gjorts med övriga kommuner i Halland och efter höjning 
ligger Varberg i samma nivå som övriga kommuner 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Beslutsförslag taxor för hyror och avgifter 2023  
Bilaga 2 – Taxor för hyror och avgifter 2023 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen  
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 § 58 Dnr KFN 2022/0103 
 
 

Strategi för hästsportverksamhet 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att strategi för hästsportverksamhet lyfts in kultur- och 
fritidspolitiska strategin när den revideras  

2. överlämna frågan till kommunstyrelsen för att initiera en översyn av 
gällande av kultur- och fritidspolitiska strategin. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
2019 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag av kultur- och 
fritidsnämnden att ta fram en strategi för ridsporten i Varbergs kommun. 
Bedömningen gjordes att ridsporten och dess föreningar har särskilda 
behov i förhållande till många andra idrotter på grund av dess omfattande 
och komplexa förutsättningar. En strategi skulle således skapa 
förutsättningar för att säkerställa goda möjligheter för ridsport i Varberg nu 
och i framtiden. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Övervägande 
Bedömningen är att kultur- och fritidsnämnden inte ensamma kan besluta 
om inriktning i en strategi om hästsport varför ärendet föreslås arbetas in i 
kommande revidering av den kultur- och fritidspolitiska strategin. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen  
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 § 59 Dnr KFN 2022/0085 
 
 

Remiss lokala ordningsföreskrifter 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att lägga förslag utan beslut. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beslut på sammanträdet 
Lena Språng (C) föreslår ändringsförslag enligt följande:  
Arbetsutskottet beslutar att lägga förslag utan beslut.  

 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med Lena 
Språngs (C) ändringsförslag och finner så vara fallet. 
 

Beskrivning av ärendet 
Remiss – Översyn och uppdatering av de lokala ordningsföreskrifterna för 
Varbergs kommun. Kultur- och fritidsnämndens övervägande gäller de 
delar i de lokala ordningsföreskrifterna som påverkar inom det uppdrag 
nämnden har. 
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 2022-08-29 
2. Sammanställning av föreslagen ändring 
3. Uppdaterade kartor badplatser 
4. Karta med uppdaterat alkoholförbudsområde 
5. Uppdaterad karta – ambulerande försäljning 
6. Lista över motionsspår 
7. Översyn och uppdatering av de lokala ordningsföreskrifterna 
8. Samanställning av nuvarande och föreslagna ändringar 

 
 
Övervägande 
Kultur- och fritidsnämndens övervägande gäller de delar i de lokala 
ordningsföreskrifterna som påverkar inom det uppdrag nämnden har. 
 
Sommaren 2019 genomförde kultur- och fritidsförvaltningen dialog med 
ryttare inom ramen för friluftsprojektet Outwest1, samfinansierat mellan 
Varbergs kommun och lokalt ledd utveckling Halland. Ryttare bjöds in till 
dialog kring ämnet ”ridning i naturen”. Rapporten visar att många ryttare 
känner sig undanträngda när samhället förtätas, bostäder och industrier 
byggs, vägar blir mer trafikerade och när fler människor rör sig i naturen till 
fots eller på cykel. Inte helt sällan är markägare negativt inställda till 

 
1 Outwest - Lokalt ledd utveckling Halland (lluh.se) 

https://lluh.se/projekt/outwest/
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ryttare, då de anser att hästarna stör och förstör och därmed inte har på 
deras marker att göra. 
 
Det vanligast förekommande önskemålen bland ryttarna i dialogen var 
ökade möjligheter att rida på stränder och i skogen. I vissa delar av 
Varbergs kommun finns inte riktigt de möjligheterna, då det i dagsläget inte 
finns några anlagda ridspår i Varberg. Gruppen ryttare upplever sig i många 
fall undanträngda och bortglömda, vilket på sikt kan skada sporten.  
 
Halland är ett hästtätt län2 vilket ses både i antal anläggningar som håller 
hästar liksom det totala antalet hästar. I Varberg finns sju ridklubbar som 
är registrerade hos kommunen varav tre får bidrag.   
 
Mot bakgrund av ovanstående vill kultur- och fritidsnämnden påtala vikten 
av att tillgodose friluftslivet under hela året för alla och i möjligaste mån 
inte tränga undan vissa grupper. Förslag till förändring i de lokala 
ordningsföreskrifter är att tillgängliggöra ett par kommunala badstränder 
för ridning även under sommarperioden under vissa tider av dygnet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen  

 
 
 
  

 
2 Hästar och anläggningar med häst 2016 – SCB, 2016 
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 § 60 Dnr KFN 2022/0104 
 
 

Sammanträdestider för kultur- och 
fritidsnämnden 2023 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 

1. fastställa följande sammanträdestider för arbetsutskottets möten 
2023: 
19 januari, 16 februari, 16 mars, 19 april, 17 maj, 22 juni, 17 augusti, 
14 september, 16 oktober, 16 november samt 4 december 

2. föreslå kultur- och fritidsnämnden fastställa följande 
sammanträdestider för nämndens möten 2023:  
30 januari, 27 februari, 27 mars, 27 april, 29 maj, 29 juni, 28 
augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november samt 18 december. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sammanträdestider för 
2023. Sammanträdestiderna ingår sedan i kultur- och fritidsförvaltningens 
interna ärendeplanering. 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 20220901 
 
 
Övervägande 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen  
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 § 61 Dnr KFN 2022/0071 
 
 

Yttrandesvar med anledning av förslag på 
reglemente för Kultur- och fritidsnämnden i 
Varbergs kommun 

Beslut 
1. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna 

yttrandet enligt liggande beslutsförslag.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
14 mars 2022 skickades förfrågan från kommunstyrelsens kansli till 
respektive förvaltningschef om möjligheten att inkomma med tankar om 
nuvarande reglemente för respektive nämnd. Detta var den första fasen 
inför arbetet med att, så småningom, remittera hela ärendet till respektive 
nämnd inom Varbergs kommun.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef tillsatte en arbetsgrupp 
som kunde presentera ett förslag till Kultur- och fritidsförvaltningens 
ledningsgrupp som utmynnade i ett PM (se bilaga 2, PM 2022-04-22) med 
tillhörande förslag om ändringar, tillägg mm (se bilaga 3 ”Reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden).  
 
Därefter har detta PM, som var Kultur- och fritidsförvaltningens förslag på 
tjänstepersonsnivå, skickats till kommunstyrelsens kansli för vidare 
beredning tillsammans med svar från andra kommunala förvaltningar.  
 
Ärendet är nu remitterat till samtliga nämnder för yttrande utifrån deras 
egna reglementen och förslag på förändringar.  
 
 
Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 2022-08-30 
2. PM 2022-04-22 
3. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden – med KOFs synpunkter 
4. KSAU 20220628 §305, Remiss till nämnder för revidering av 

reglementen 
5. Remiss – Revidering av reglementen 
6. KFN reglemente 
7. SN reglemente 
8. UAN reglemente 
9. MHN reglemente 
10. HGN reglemente 
11. SVN reglemente 
12. KS reglemente 
13. FGN reglemente 
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Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom de föreslagna förändringarna 
för kultur- och fritidsnämndens reglemente då dessa är nödvändiga för att 
förtydliga nämndens grundläggande uppdrag och inriktning.  
 
Kultur- och fritidsnämnden anser, precis som påtalas i underlaget som har 
skickats på remiss, att frågan avseende samordning av 
arbetet avseende rekreation och friluftsliv samt kulturarv och kulturmiljö 
behöver konkretiseras.  
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att en arbetsgrupp, bestående av 
tjänstepersoner, tillsätts under hösten 2022 som ser över hur dessa frågor 
skulle kunna fastställas i en kommande justering av reglementen under 
hösten 2023 för berörda förvaltningar och kommunala bolag. 
Arbetsgruppen ska också arbeta parallellt med budgetprocessen under 
2023 så att ett gemensamt förslag från berörda förvaltningar och 
kommunala bolag kan presenteras till kommunstyrelsen inför slutligt 
besked i kommunfullmäktige under hösten 2023.  
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att frågan är av större vikt pga. Varberg 
kommuns snabba utveckling och behov av samordning av dessa frågor med 
tanke på kommunens viljeinriktning att vara en attraktiv destination och 
Hallands kreativa mittpunkt.  
 
Regeringen har genom Sveriges Friluftsmål fastställt att kommunerna har 
en nyckelroll i arbetet med och planeringen för friluftsliv. Friluftsliv är ett 
verktyg i arbetet mot de globala målen för hållbar utveckling – Agenda 
2030, och möjliggör ökad folkhälsa, naturförståelse och regional utveckling. 
Genom bättre samordning ökas möjligheterna för kommunen att genom 
långsiktig planering säkra tillgång, tillgänglighet och kvalitet i natur- och 
kulturlandskapet för människors utevistelse. 
 
Kultur- och fritidsnämnden anser vidare att vikten av att bevara en stads 
identitet och locka framtida kommuninvånare och besökare är viktigt och 
därmed behöver dessa frågor lyftas fram utifrån det som särskiljer miljön i 
Varberg från den i andra kommuner. Här är satsningar på kulturmiljön en 
nyckelfråga.  
 
Visuellt avläsbara strukturer och byggnader visar på historisk kontinuitet 
och skapar en tillhörighet bland boende och fascination bland besökare. En 
väl bevarad kulturmiljö ger en tryggare och mer attraktiv livsmiljö som tar 
tillvara ortens resurser och bidrar till en hållbar utveckling för miljön och 
människorna som bor där. 
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Det är i sin ordning att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor 
rörande uthyrning av anläggningar och lokaler för kulturell, idrotts- och 
fritidsverksamhet i enlighet med det uppdrag som åligger idag. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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