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Plats och tid

Fävren, kv Postmästaren, kl. 14.00-16.45

Beslutande

Christofer Bergenblock (C)
Sven Andersson (M)
Kaarina Andersson (M)
Inger Brosved (L)
Louise Blixt Modée (C)
Pierre Ringborg (-)

Linda Berggren (S)
Viveca Haugness (S)
Göran Stark (S)
Roland Ryberg (S)
Mia Petzäll (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Lars-Ingvar Lindblom (M)
Michael Fransson (C)
Paul Willner (KD)

Robin Svensson (S)
Marcos Monge Lopez (S)

Övriga deltagare

Ingemar Arnesson, kulturchef
Emelie Danielsson, kommunikatör
Christina Josefsson, förvaltningschef
Maria Hall, personalstrateg
Ulrika Hernant, utvecklingsstrateg

Jari Kajanne, ungdomschef
Johan Suomela, controller
Kristina Wallin, utvecklingsstrateg

Utses att justera

Inger Brosved (L)

Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltning, 2017-02-16

Sekreterare

Jolanta Mittag

Ordförande

Christofer Bergenblock

Justerande

Inger Brosved

Kajsa Jepsson, serviceförvaltning
Ellinore Gunnarsson, Kommunal
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

15 februari 2017

Datum då anslaget sätts upp

20 februari 2017

Datum då anslaget tas ned

14 mars 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltning

Underskrift

Jolanta Mittag
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Kfn § 12

Information
1. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar om:
- inkluderingsutbildningen (1 och 2 februari) med Hanin Shakrah för
personalen och förtroendevalda
- lägesrapport om Sjöaremossen
- rutiner i samband med fakturahantering ses över i samband med att ett
ärende har hamnat hos inkasso
- förfrågan till förvaltningen/nämnden om deltagande i EU-projekt
EUROTOWN inom kreativ och kulturellt område
2. Ordförande Christofer Bergenblock informerar om:
- nomineringar till årets kultur och fritidsutmärkelser
- arbetsmiljöutbildningen i samband med nästa nämndsmöte den 22 mars.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 13

Kommungemensamt kundcenter
Kajsa Jepsson, projektledare från serviceförvaltningen, rapporterar om hur
arbetet med bildandet av kommungemensamt kundcenter fortskrider.
Kultur- och fritidsnämnden kommer att behandla ärendet i mars månad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0053

Årsredovisning 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna årsredovisning för 2016
2. hemställa hos kommunfullmäktige om att driftöverskottet motsvarande
437 tkr överförs till kultur- och fritidsnämndens resultatreserv
3. hemställa hos kommunfullmäktige att investeringsöverskottet
motsvarande 750 tkr för inventarierna på Träslövsläges ungdomsgård
överförs till budget 2017 samt att investeringsöverskottet motsvarande
6000 tkr för konstgräsplanen i Bua/Väröbacka överförs till budget
2018-2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2016 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 2016 visar
att alla mål når måluppfyllnad, förutom miljömålet och målinriktning för
attraktiv arbetsgivare. Båda visar för året ett resultat på en mindre
acceptabel avvikelse från målnivån.
Under året har åtgärder vidtagits för att arbeta med sjukfrånvaron och
ytterligare planer är införda för 2017. Förvaltningen bevakar såväl långsom korttidsfrånvaro. Kompetensutveckling har genomförts enligt planen,
dock behövde en av insatserna skjutas till februari 2017 men planerades
2016.
När det gäller miljöarbetet har förvaltningen missbedömt hur lång tid som
behövs för certifiering och framtagande av handlingsplaner och insett att
det krävs minst två år per enhet för att verkställa det som framkommit i
handlingsplanerna. Arbetet med de uttagna enheterna kommer att fortgå
under 2017. Ytterligare enheter kan adderas under 2017 men det krävs
minst två år per enhet för att säkerställa kvalitet i arbetet.
Kultur- och fritidsnämndens driftutfall efter 12 månader uppgår till 139 285
tkr av budgeterade 139 722 tkr. Därmed gör kultur- och fritidsnämnden ett
överskott på 437 tkr, vilket återigen visar på en god följsamhet gentemot
budget. Totalt har 99,7% av budgeten förbrukats. Av driftöverskottet
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föreslås att nämnden ökar på resultatutjämningsreserven med 437 tkr så
att den inför 2017 uppgår till 3 385 tkr.
Investeringsredovisningen resulterar i ett överskott på totalt 6 502 tkr
vilket främst förklaras med att konstgräsplanen i Bua/Väröbacka har
förslagits att flyttas över till kommande års investeringsbudget på grund av
att det pågår diskussioner om inköp av mark. En annan anledning är att
inventarierna till Träslövsläges ungdomsgård kommer köpas in under 2017
eftersom tidsplanen är framskjuten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 7 februari 2017, § 15.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 1 februari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0019

Jämställdhetsbokslut 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna jämställdighetsbokslutet för 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-09-24, § 120, att det varje år i
samband med nämndens årsredovisning skall göras en kartläggning och
analys av resursfördelning inom nämndens verksamhetsområden, baserat
på hur mycket resurser som tilldelats män/pojkar respektive
kvinnor/flickor. Syftet är att skapa ett kvalitativt kunskaps- och
beslutsunderlag för att ekonomiskt och politiskt kunna resursfördela ur ett
jämställdhetsperspektiv samt att arbeta med jämställdhetsintegrering i
förvaltningens processer. Jämställdhetsbokslutet separeras från
årsredovisningen så det ska vara lätt för vem som helst att ta del av dess
innehåll och enkelt följa jämställdhetsbokslutet som eget ärende från år till
år.
De verksamhetsområden som kartlagts 2016 är Kulturskolan,
ungdomsgårdarna, MUVE, Centralen, fritid för funktionsnedsatta,
konstutställningar, bibliotek, kulturarrangemang, simskolan, is- och
badanläggningar, samt bidrag och stöd till föreningslivet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 7 februari 2017, § 16.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 1 februari 2017.

Övervägande
I årets bokslut kan vi se att det riktade arbetet med jämställdhet har gett
positiva resultat i verksamheterna både vad gäller utveckling i kvantitativa
och kvalitativa termer. Till exempel har besöksstatistiken på
ungdomsgårdarna jämnats ut, mer kontanta medel går till föreningar med
aktiva flickor än tidigare år, och utlåningsstatistiken bland ungdomar faller
numera inom jämställdhetsspannet. Dessa förbättringar är alla ett resultat
av särskilda insatser. Både de kvantitativa och kvalitativa aspekterna är
viktiga att följa för att få en helhetsbild. Den kvantitativa delen där det går
att se förändringar mellan åren och den kvalitativa där det sker
förändringar i verksamheternas processer och arbetsmetoder. Arbetet har
också lett till instiftande av ett jämställdhetsbidrag till kommunens
föreningar i syfte att arbeta för en ökad jämställdhet. Vidare har nämnden
förslagit Kommunstyrelsen att fatta beslut om att årligen erbjuda
kompetensutveckling i alla förvaltningar och bolag i Varbergs kommun,
samt inrätta ett pris för att få upp frågan på agendan.
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Trots att det i de flesta verksamheter skett positiva förändringar behöver
arbetet fortsätta att prioriteras och följas årligen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0176

Komplettering av verksamhetsplan 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. ersätta avsnittet ”Uppföljning av den löpande verksamheten” i
Verksamhetsplan 2017 med förvaltningens förslag till ny skrivelse
2. stryka indikatorn ”Antal arrangemang med syfte att öka inkludering av
nyanlända och nya medborgare” ur Verksamhetsplan 2017 eftersom
samtliga arrangemang skall vara inkluderande
3. fastställa målvärden för indikatorerna till kultur- och fritidsnämndens mål
2016-2018 och lägga dokumentet som bilaga till Verksamhetsplan 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har den 14 december 2016, § 126, beslutat att
godkänna verksamhetsplan inklusive budget för 2017. Beslutet om
målvärden för indikatorerna hänsköts till nämndens sammanträde i
februari 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 7 februari 2017, § 17.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 27 januari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0011

Internkontroll 2017
Riskanalys
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna framtagen riskanalys
2. ge förvaltningen i uppdrag att utforma en internkontrollplan
innehållande punkterna ”Moms”, ”Kvalitetssäkring och systematisering
av statistik” och ”Sjukfrånvaro kopplat till hög arbetsbörda” samt
periodiskt återkommande kontrollpunkter
3. internkontrollplanen skall vara färdig inför nämndens sammanträde i
mars 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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:
• Uppföljning av verksamheten inom fritid för funktionsnedsatta
• Inköp/avtalstrohet
Utöver dessa två beslutades också om sju periodiskt återkommande
internkontrollpunkter:
• Hantering av föreningsbidrag.
• Bisyssla.
• Avtal.
• Kontanthantering.
• Direktupphandling.
• Beslut fattade på delegation.
• Kundsynpunkter.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 7 februari 2017, § 18.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 26 januari 2017.

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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 18

Sammanträdesprotokoll
2017-02-15

12

Dnr KFN 2016/0156

Remiss - Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. avstyrka förslaget till handlingsplan mot våldsbejakande extremism och
föreslå att den omarbetas i sin helhet
2. avstyrka förslaget om att placera samordningsuppdraget hos kultur- och
fritidsnämnden utifrån att uppdraget är av kommunövergripande
karaktär och bör hanteras på kommunledningsnivå.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun saknar idag ett strukturerat utvecklingsarbete och en
beredskap för att förebygga och hantera våldsbejakande extremism. Det är
viktigt att betona behovet av att kartlägga samtliga grupperingar som kan
ha anknytning till den våldsbejakande extremismen. Varbergs kommun ska
framöver komplettera kartläggningen med fakta och analyser rörande de
övriga grupper/miljöer som av regeringen betraktas som våldsbejakande
extremistiska.
Mot denna bakgrund ska den första upplagan av handlingsplanen inte
betraktas som en färdig produkt utan som uppstarten av ett viktigt
samhällsprojekt som kommer att involvera många offentliga och civila
instanser samt stora mängder personal och frivilliga. Det är därför av stor
vikt att handlingsplanen revideras inom den närmaste framtiden.
Kultur- och fritidsnämnden kan bistå i arbetet ur ett generellt förebyggande
och främjande perspektiv genom att exempelvis arbeta med inkludering av
människor i utanförskap. Kultur- och fritidsförvaltningen saknar dock
kompetens inom området våldsbejakade extremism utifrån perspektivet
bedömning av hotbilder och riskbedömningar samt åtgärder inom dessa
områden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 7 februari 2017, § 19.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 17 januari 2017.
Remiss: Ks au, § 576, 2016-12-13. Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism.

Övervägande
Arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism fordrar tätt
samarbete mellan kommunala förvaltningar och bolag samt mellan
kommunen och externa instanser som till exempel nationella samordnaren,
polisen, länsstyrelsen, civilsamhället och enskilda medborgare etcetera. Det
Justerandes signatur
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är därför av stor vikt att kommunen har en utsedd funktion som kan ta ett
övergripande ansvar för den här frågan och att frågorna organiseras på
kommunledningsnivå.
I Varbergs kommun finns en organisering som håller den här typen av
frågor inom Räddningstjänsten och Trygg i Varberg. Kommunstyrelsen
ansvarar för samordningen av dessa frågor och bör därför fortsatt ha
ansvaret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0181

Varbergs skateboardklubb - ansökan om bidrag
till lokalhyra
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. bevilja Varbergs skateboardsklubb särskilt verksamhetsbidrag om
120 000 kr för 2017
2. att föreningen 2018 hänvisas till att söka bidrag inom ordinarie
bidragssystem.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet.
Varbergs skateboardklubb startade 2015 och har idag 130 stycken
medlemmar i varierande åldrar. Av föreningens medlemmar är 70 stycken i
åldern 7-20 år, 40 pojkar och 30 flickor. Det har sedan starten bedrivits
viss föreningsverksamhet vid utomhusramper inom kommunen.
Föreningen har letat efter en lokal för att kunna bedriva skateboard året
runt. Nu har lämplig lokal hittats som uppfyller föreningens behov, men
föreningen har inte ekonomisk möjlighet att klara årshyran på egen hand.
Lokalen som föreningen har möjlighet att hyra ägs av Varbergs Fastighets
AB. Lokalen är belägen i Kunskapsskolans lokaler och ligger granne med
idrottshallen, vilket gör att det är möjligt att bedriva skateverksamhet även
dagtid då ingen annan verksamhet störs. Efter lokalanpassning gällande
brandsäkerhet och sanitetsbehov kommer årshyran att uppgå till 140 000
kr. Ytterligare kostnader tillkommer vad det gäller den löpande driften.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 7 februari 2017, § 20.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 28 december 2016.
Varbergs skateboardsklubbs skrivelse, daterad den 12 december 2016.

Övervägande
Verksamhetens karaktär gör att utan lokal är det svårt att bedriva
verksamhet som berättigad till lokalt aktivitetsstöd. Vid de förändrade
förutsättningar som egen lokal skulle innebära ändras möjligheterna att
bedriva verksamhet enligt de bidragsregler som råder.
Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde finns verksamheter som
föreningen skulle vilja samarbeta med, framförallt inom integration,
ungdomsverksamhet samt verksamhet för funktionsnedsatta.
Under 2017 kommer förvaltningen tillsammans med föreningen titta på hur
verksamheten samt nyttjandet av lokalen ska se ut framöver.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0160

Hallands Museiförenings diplom för god
byggnadsvård
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. nominera ägaren av fastigheten Edaskans 22, Lena Persson

Rylander, Skansgatan 36, 432 42 Varberg till Hallands
Museiförenings diplom 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hallands museiförening utdelar sedan några år tillbaka diplom för god
byggnadsvård i regionen, vilket kan avse både direkta vårdinsatser och
opinionsbildande insatser. Mottagare av diplom kan vara:
1. Ägare av fastighet, där byggnad iståndsatts och/eller förnyas på ett från
miljösynpunkt och från kulturhistoriska ståndpunkter föredömligt sätt
2. Fastighetsägare som med omsorg vårdar
kulturhistoriskt värdefull(a) byggnad(er).

miljömässigt

och

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 7 februari 2017, § 21.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 6 februari 2017.
Skrivelse från Hallands Länsmuseiförening, daterad deb 14 november 2016.

Övervägande
Vitputsade Villa Skansen uppfördes på 1920-talet och är ett av
Varbergs bäst bevarade bostadshus från detta tidsskede. Det vackra
huset verkar närmast oberört av de senaste årtiondenas omfattande
om- och tillbyggnader i andra delar av staden och är en ovanligt
värdig representant för god byggnadsvård. Kontinuerligt underhåll
och varsamma renoveringsinsatser utförda med känsla har medfört
att Villa Skansen med intilliggande, stor trädgård idag hör till en av
stadens finaste karaktärsmiljöer.
Utifrån värdering ovan är nominering av fastighetsägaren till Villa Skansen,
ett väl motiverat val. Fastigheten är känd för sitt kontinuerliga underhåll
och en varsam renovering av detaljer och som helhet i skötsel och
omvårdnad med tillhörande trädgård gör den till en fin karaktärsmiljö.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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