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Plats och tid

Teater Halland, kl. 15.20- 15.30

Beslutande

Christofer Bergenblock (C), ordf.
Sven Andersson (M)
Kaarina Andersson (M)
Michael Fransson (C)
Inger Brosved (L)
Pierre Ringborg (MP)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Lars-Ingvar Lindblom (M)
Paul Willner (KD)

Övriga deltagare

Christina Josefsson, förvaltningschef
Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid
Jari Kajanne, avdelningschef ungdom
Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur
Mia Svedjeblad, lokalstrateg
Johan Suomela, controller

Utses att justera

Sven Andersson (M)

Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25 den 25 april 2018.

Sekreterare

Gunilla Sandkvist

Ordförande

Christofer Bergenblock (C)

Justerande

Sven Andersson (M)

Linda Berggren (S) vice ordf.
Roland Ryberg (S)
Viveca Haugness (S)
Marcos Monge Lopez (S)
Anna Vilfalk (SD)

Paragraf

51–52
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

25 april 2018

Datum då anslaget sätts upp

26 april 2018

Datum då anslaget tas ned

17 maj 2018

Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Gunilla Sandkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2018/0017

Lokalanpassning Veddige simhall
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna åtgärdsvalsstudie för lokalanpassning i Veddige simhall.
2. hemställa hos servicenämnden att avsätta 800 tkr ur servicenämndens
investeringskonto 32190 ”myndighetskrav fastighet” avseende

lokalanpassning i Veddige simhall.
3. paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Håstens simhall kommer stänga för gott sommaren 2018. Verksamheten
kommer att evakueras under sommaren, först till simstadion och från och
med vecka 37 till Veddige simhall. Hela personalgruppen inom enhet
badanläggning kommer att ha sin hemvist i Veddige simhall och all
administration sker där. Idag finns i anläggningen enbart omklädningsrum,
lärarrum, ett mindre pentry, en gymlokal och en reception in till simhallen.
Entrén in till simhall och idrottshall är gemensam och idag ett stort öppet
rum med tillfällig möblering. De lokaler som personal i simhallen samt
idrottslärare i Vidhögeskolan nyttjar är slitna och i stort behov av
anpassning och uppfräschning för att kunna möta ett ökat antal besökande
som kommer att använda Veddige simhall under evakueringsperioden fram
till kvartal 1, 2021. Simhallen är i första hand utpekad för föreningslivet.
Det finns idag en yta på ca 90 kvadratmeter som tidigare var en idrottslokal
för bland annat kampsport men som under senare år iordningställts som en
mindre gymlokal. Denna yta ses nu som möjlig att utveckla till lokaler för
personalgruppen. Ytan är tänkt att samnyttjas mellan personalen inom
enhet bad, fritidsavdelningen och idrottslärarna som tillhör Vidhögeskolan.
Entrén in till anläggningen är idag inte särskilt välkomnande eller
orienterande. Det finns ett behov av att skapa en mer välkomnande miljö
för besökare och med en mindre serveringsdel. Arbetsmiljön i reception,
kök och servering behöver vara så pass god så den klarar miljö- och
hälsoskyddsnämndens krav.

Beslutsunderlag
Åtgärdsvalsstudie för lokalanpassning av Veddige simhall.
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Jämställdhetsbedömning
De verksamheter som bedrivs i de kommunala simanläggningarna är mer
eller mindre helt jämställt representerade. Under 2017 är utfallet 48
procent pojkar/män och 52 procent flickor/kvinnor. För simskolans
verksamhet fördelas statistiken 2017 på 49 procent flickor och 51 procent
pojkar. En satsning för lokalanpassning av Veddige simhall ses som en
insats som gynnar kommuninvånarna i lika hög utsträckning oavsett kön.

Övervägande
Ovan beskriven insats ses som en bra lösning vilken möter de krav på bra
arbetsmiljö för den personal som kommer att ha sin hemvist i Veddige
simhall samt för Vidhögeskolans personal. Det möjliggör en acceptabel
miljö för att klara miljö- och hälsokrav för mindre serveringsyta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0050

Lokalanpassning societetsscenen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna åtgärdsvalsstudie för lokalanpassning av Societetsscenen.
2. hemställa hos servicenämnden att avsätta 300 tkr ur
servicenämndens investeringskonto 32220 ”anpassning fastighet”

avseende lokalanpassning av Societetsscenen.
3. paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Societetsparkens scen används idag inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde. Scenen är i nuvarande skick inte optimal. För att
kunna utföra olika typer av arrangemang och evenemang så behöver
scenutrymmet anpassas på olika sätt så verksamhet kan bedrivas och
erbjuda möjlighet till olika arrangemang och evenemang. Ljud- och
ljussättning är viktiga parametrar för scenframträdanden och en mer
permanent lösning för att enkelt kunna hantera detta behövs. Alla
scenframträdanden har olika krav, men med fasta installationer är det
lättare att göra de justeringar som behövs. Idag placeras högtalare på
scengolvet vilket minskar scenytan och dessutom kan placerade föremål
orsaka fler olyckor. Det tar tid för bygge av olika scenutformning vid olika
akter. I dag kan inte belysning i scenens tak erbjudas, då det inte finns
något att fästa belysningen i och detta är negativt utifrån artisternas behov
och krav på ljussättning. Det löses då genom att på ytan längst fram på
scenen placeras golvbaserade stativ för ljud och ljus vilket tar onödig plats
för arrangemangen. Installation av tre så kallade ”trossar” i taket möjliggör
för att kunna hänga ljud- och ljussättning på ett bra sätt. Dessa är utrustade
med kedjemotorer som gör att de kan tas upp och ned för att kunna arbeta
med installation av ljus och ljud i rätt arbetshöjd och minimera riskarbete
på stegar. Det kortar ner tiden för olika scenbyggen, men skapar framförallt
en bättre arbetsmiljö för de tekniker som utför dessa moment. Det ger en
större scenyta vid framträdande och en mer säker miljö att vistas i. Fästen
för högtalare installeras på utsidan.

Beslutsunderlag
Åtgärdsvalsstudie för lokalanpassning av Societetsscenen.
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Jämställdhetsbedömning
I dagsläget finns ingen könsuppdelad statistik för besökare till
Societetsparken och dess scen. Målet är att utveckla den statistiska
uppföljningen för att gynna bägge könen.

Övervägande
Ovan beskriven insats ses som en bra lösning som möter de krav på bra
arbetsmiljö för den personal som arbetar med scenen innan och vid
arrangemang. Det skapar dessutom en bättre miljö för artisternas
framträdanden.
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