Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-05-25

1

Plats och tid

Rolfstorps skola, kl. 16.30-17.00

Beslutande

Christofer Bergenblock (C), ordf.
Kaarina Andersson (M)
Lars-Ingvar Lindblom (M)
Michael Fransson (C)
Inger Brosved (L)
Pierre Ringborg (MP)

Viveca Haugness (S)
Roland Ryberg (S)
Göran Stark (S)
Robin Svensson (S)
Mia Petzäll (SD)

Paul Willner (KD)

Marcos Monge Lopez (S)

Ersättare –
inte tjänstgörande
Övriga deltagare

Utses att justera

Anna-Karin Albertsson, bibliotekschef Jari Kajanne, ungdomschef
Ingemar Arnesson, kulturchef
Mari Hagborg Lorentzon, fritidschef
Jenny Engler, verksamhetsutvecklare Mia Svedjeblad, lokalstrateg
Maria Hall, personalstrateg
Kristina Wallin, t f samordnare
Ellinore Gunnarsson, Kommunal
Pierre Ringborg (MP)

Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltning, 2016-05-31

Sekreterare

Jolanta Mittag

Ordförande

Christofer Bergenblock

Justerande

Pierre Ringborg

Paragraf

56-64

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

25 maj 2016

Datum då anslaget sätts upp

2 juni 2016

Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltning

Underskrift

Jolanta Mittag

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 56

Sammanträdesprotokoll
2016-05-25

2

Dnr KFN 2016/0053

Tertialrapport januari-april 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna Tertialrapport januari-april 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning”
framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för
kommunens uppföljning. Den kompletteras med månadsuppföljning fem
gånger per år.
Rapporten innehåller resultat som uppnåtts inom de strategiska målen och
strategiska inriktningarna. Rapporten innehåller även uppföljning kring de
politiska prioriteringar som beslutades inför 2016, ekonomisk analys av
drift- och investeringsutfall med tillhörande prognos för helåret samt en
uppföljning av nyckeltalen.

Beslutsunderlag
Tertialrapport jan-april 2016 till nämnden.
Tertialrapport jan-april 2016 till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag, daterat den 28 april 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 69.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0015

Internkontroll 2016 avstämning tertial
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna avstämningsrapport av internkontroll januari – april 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-03-23 att anta förslag till
internkontrollplan för 2016 med föreliggande riskanalys som underlag, att
återrapportering till nämnden sker i samband med tertial- och
delårsrapporten samt att slutredovisning sker i januari 2017. De beslutade
internkontrollpunkterna för 2016 är:
-

Verksamheten för funktionsnedsatta
Avtalstrohet avseende inköp

Utöver dessa två, följer nämnden löpande upp ett antal periodiskt
återkommande internkontrollpunkter. Dessa är:
-

Hantering av föreningsbidrag
Bisyssla
Avtal
Kontanthantering
Direktupphandling
Beslut fattade på delegation
Kundsynpunkter

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag, daterat den 4 maj 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 70.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0046

Remiss: Motion från Olle Hällnäs (SD) om att
konsolidera IT-resurser
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka motionen om att utreda konsolidering av all kommunal IT till
serviceförvaltningens IT-avdelning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har ombetts yttra sig över motion från Olle
Hällnäs (SD) avseende utredning av konsolidering av IT-resurser.
Motionären önskar att alla IT-relaterade poster inom kommunens olika
förvaltningar konsolideras till serviceförvaltningens IT-avdelning. Den
nuvarande strukturen anses enligt motionären bidra till att det är svårt att
få ett enhälligt perspektiv på kommunens IT-bruk och nyttjande. En
konsolidering av samtliga IT-resurser skulle ge synergieffekter i form av
besparingar och bättre förutsättningar för att genomföra IT-relaterade
projekt.

Beslutsunderlag

Motion från Olle Hällnäs (SD), daterad den 15 februari 2016.
Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsunderlag, daterad den 16 mars
2016.
Arbetsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 71.

Övervägande
Kultur- och fritidsförvaltningen har inga egna resurser inom IT-området.
Nämnden ser inga hinder för genomförandet av en utredning avseende
rubricerat ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0216

Biblioteksplan för Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens uppföljning och implementering av
biblioteksplanen och bibliotekets verksamheter
2. att ny uppföljning skall ske på nämndens sammanträde i juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Biblioteksverksamheten har arbetat efter planen under det gångna året.
Dokumentation av implementeringen och analys är gjord efter de
förutsättningar som varit på biblioteket under de år som gått sedan planen
antogs. Tre områden för särskilda satsningar har identifierats: Behov av ny
handlingsplan för skolbiblioteken, investering i ny bokbuss, ökad satsning
på mångfald och tillgänglighet.
Inför beslut om biblioteksplanen inkom synpunkter från de tre instanserna;
kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. De
sammanfattades och synpunkterna föranledde att en viss revidering av
biblioteksplanen samt att en handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten
och avtal för biblioteksservice för fristående skolor skulle initieras. Viss
textbearbetning och smärre korrigeringar av faktauppgifter genomfördes
också. Förvaltningen fick uppdraget att initiera ett arbete med att ta fram
handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten samt att ta fram förslag till
avtal avseende biblioteksservice för fristående skolor.

Kultur- och fritidsnämnden beslöt att anta biblioteksplanen 21 maj 2014
med tillägget att en uppföljning av implementeringen av biblioteksplanen
och bibliotekets verksamhetsutveckling ska ske på nämndens sammanträde i
juni 2015.

Beslutsunderlag
Biblioteksplan.
Utvärdering och implementering av biblioteksplanen, daterad den 6 maj
2016.
Arbetsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 72.

Övervägande
Utvärdering och uppföljningen av biblioteksplanen 2014-2015 har
genomförts och bifogas. Sammanfattning:
• Nytt avtal med BUF och ökning av resurserna till skolbiblioteken
behövs.
• Förstudie om ny bokbuss genomförd.
Justerandes signatur
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•
•
•
•
•
•

Bättre service för ökad mångfald och tillgänglighet.
Ökat programutbud på lokalbiblioteken.
Utveckling av språkkafé och Språkvän, ”Biblioteket mot rasism”
Stärka arbetet med Kultur för äldre och kultur på landsbygd.
Nytt avtal med Campus behövs.
Fortsatt aktivt tillhandahållande av medier i alla former, e-media,
egen nedladdning, tryckta böcker etc.
• Öka öppethållande på stadsbiblioteket på lördagar från 1 januari
2017 samt öka öppethållande i Kungsäter fr.o.m. hösten 2016.
• Utvärdera meröppet i Bua och därefter utreda fler meröppna
bibliotek
• Byte av biblioteksdatasystem 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0074

Samrådshandling till detaljplan för
Västkustbanan genom Varberg, norra och södra
delen, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka innehållet i samrådshandlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ärendet har tidigare varit ute på samråd.
Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en av Sveriges viktigaste
järnvägar för både persontrafik och godstrafik på regional och nationell
nivå. Sedan 1980-talet har Västkustbanan successivt byggts ut från
enkelspår till dubbelspår med avsikten att skapa ett snabbt, effektivt och
miljövänligt transportsystem. Idag är cirka 85 % av banan utbyggd till
dubbelspår och i Halland är det endast sträckan Varberg-Hamra som
fortfarande är enkelspårig. Trafikverket planerar därför en utbyggnad till
dubbelspår utmed denna sträcka med en tunnel under centrala Varberg.
Projektet Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra, omfattar en
utbyggnad till dubbelspår av Västkustbanan mellan Varberg och Hamra, en
sträcka på cirka 7,5 km. Norrifrån börjar utbyggnaden vid befintliga
dubbelspår cirka 1,2 km norr om Getterövägen. I söder sträcker sig planen
fram till Österleden.
Föreslagen sträckning av tunneln följer den kommunomfattande
översiktsplanen samt den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet
(båda antagna av kommunfullmäktige 2010). I gällande översiktsplan
framgår att en utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår i en tunnel
under staden ska möjliggöras.

Beslutsunderlag
Detaljplan.
Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag, daterat den 9 maj 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 73.

Övervägande
Vid tidigare samråd har kultur- och fritidsnämnden påtalat vikten av att
nämnden och kommunens konstråd involveras i projektet i ett tidigt
stadium. Detta skulle innefatta inte bara stationsområdet utan även såväl
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den del av spåret som är nedsänkt i tråg, som själva tunneln. Enligt
innevarande samrådsredogörelse kommer detta tillgodoses.
Även den idrottsförening, Varbergs MTB, som yttrat sig i ärendet har fått
sina påpekanden tillgodosedda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0079

Samrådshandling till ändring av detaljplan för
Västkustbanan genom Varberg,
bergtunneldelen, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka innehållet i samrådshandlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planen tillåter att järnvägstrafik får anläggas i tunnel under både
kvartersmark och allmän platsmark. Planområdet sträcker sig från
Magasinsgatan i norr till Västkustvägen i söder. Från Magasinsgatan går
järnvägen i en betongtunnel och i höjd med Västra
Vallgatan/Engelbrektsgatan går den över i bergtunnel. Avståndet mellan
marknivån och tunneln varierar på sträckan. Betongtunneldelen ligger
endast några meter under marknivån, medan bergtunneln i höjd med
Kattegattsvägen, ligger cirka 19 meter under marknivån och strax innan
Västkustvägen cirka 26 meter under marknivån.
Inom projektet planeras även en förlängning av Engelbrektsgatan,
Magasinsgatan och Baggens gränd.
Kommunen utreder parallellt framtida utformning och användning av
järnvägsparken. Separat detaljplan kommer därefter tas fram för detta
område
Generellt bidrar ett genomförande av planförslaget till att mer transporter
flyttas från väg till järnväg. Detta ger positiva konsekvenser för klimatet och
miljön eftersom utsläppen av koldioxid och andra luftföroreningar minskar.
I Järnvägsparken i centrala Varberg föreslås nedfart till en servicetunnel
som vid byggskedet kommer att ge stora konsekvenser för parkmiljön. En
ny park kommer troligen att etableras igen. Intrånget i parken får stora
konsekvenser på stadsbilden samt att parken har höga naturvärden som
kan påverkas negativt. Riksintresse och fornlämningsområde ligger i
huvudsak ovanpå tunneln men kan i utkanten komma att påverkas negativt
i och med att nuvarande station förlorar sin funktion och Järnvägsparken
kommer att påverkas.
En viktig del av Varbergs kulturhistoria försvinner när järnvägen rivs upp
och förläggs i tunnel. Möjligheten att röra sig mellan Varbergs stadsdelar
och havet ökar när järnvägen längs havet tas bort. Olycksrisken för boende i
Varberg minskar eftersom färre människor bor i direkt närhet av järnvägen
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efter utbyggnaden av tunneln. Sammantaget kommer antalet bostäder som
exponeras för höga bullernivåer från järnvägstrafiken att minska.

Beslutsunderlag

Detaljplan.
Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag, daterat den 9 maj 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 11 maj 2016, § 74.

Övervägande
Vid tidigare samråd har kultur- och fritidsnämnden påtalat vikten av att
nämnden och kommunens konstråd involveras i arbetet med den
konstnärliga gestaltningen i den återställda Järnvägsparken. Detta utreds
parallellt med innevarande planförslag men kommer att hanteras i en
separat detaljplan där förvaltningen bör vara aktiv.
Även den idrottsförening, FK Friskus-Varberg, som yttrat sig i ärendet har
fått sina påpekanden tillgodosedda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 62

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Protokoll 2016-05-11 (Dnr
KFN 2016/0001).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 63

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Varbergs 4H-krets. Bidrag ur ungdomspotten 10 000 kr.
Delegeringsbeslut: Jari Kajanne (Dnr KFN 2016/0067)
2. Träslövsläges kulturfrämjande förening. Bidrag ur ungdomspotten
15 000 kr. Delegeringsbeslut: Jari Kajanne (Dnr KFN 2016/0064).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 64

Information
1. Kulturchef Ingemar Arnesson informerar om att Art Inside Out avslutas
på lördag, den 28 maj.
2. Förvaltningens nya fritidschef, Mari Hagborg Lorentzon, presenterar sig
för nämnden.
3. Personalstrateg Maria Hall gör en utförlig presentation av
förvaltningens sjukfrånvarostatistik.
4. Bibliotekschef Anna-Karin Albertsson informerar om Regionens
deltagande i projektet Språkstart Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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