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Kfn § 121

Förvaltningen informerar
1. Kulturchef Ingemar Arnesson presenterar programmet för
jubileumsfirandet av Komedianten den 14 januari 2016.
2. Fritidschef Christina Josefsson informerar om:
- ettårig avtal har tecknats med Regionen om Campusbiblioteket - rapport
från MUCF:s ungdomskonferens i Stockholm
- förvaltningschefens utredning åt kommunstyrelsen om inkludering är klar
3. Ungdomschef Jari Kajanne informerar om höstens integrationsprojekt
”Culture of Hip hop”.
4. Fritidschef Mari Hagborg Lorentzon informerar om:
- ”öppet hus” i Trönninge där över 1000 personer besökte byggplatsen
- nytt organisationsförslag för fritidsavdelningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 122

Avstämning kultur- och fritidsnämndens
investeringar
Förvaltningens lokalstrateg, Mia Svedjeblad, informerar om arbetet med
kultur- och fritidsnämndens investeringar:
Påskbergsvallen – slutbesiktning konstgräsplan sker den 22 december
2016. Prognosen är att budget hålls.
Naturgräs (C-planen) flyttas och färdigställs till den 28 februari 2017.
Ankarskolan, ungdomsgård – beräknat färdigställande den 15 mars 2017.
Befintlig lokal som ungdomsgården bedriver verksamhet i har ett löpande
hyresavtal t o m 30 juni 2017. Verksamheten flyttar till nya lokaler när
dessa är slutbesiktigade och godkända. Prognosen är att budget hålls.
Veddige ungdomsgård – beräknad inflyttning till terminsstarten HT2017.
Inga avvikelser.
Trönninge idrottscentrum – projektet löper som det ska. Inga avvikelser.
Omklädning Ankarhallen – I januari 2017 beställer SUK projektering och
genomförande av VFAB. Slutdatum för byggnationen är framflyttad till
2019-02-28. Tiden skall inkludera att inredning och utrusning finns på
plats.
Lindvallens IP – I januari 2017 beställer SUK projektering och
genomförande. Slutdatum för färdig och driftsöverlämnad byggnation är
2018-03-31. Tiden skall inkludera att inredning och utrustning finns på
plats.
Bad- och simanläggning i Varberg – I januari 2017 beställer SUK
projektering och byggnation av VFAB. Slutdatum för färdig och
driftsöverlämnad byggnation är 2020-10-01. Tiden skall inkludera att
inredning och utrustning finns på plats. Befintlig simhall rivs sommaren
2018 och evakuering sker enligt plan.
Varbergs teater – I januari 2017 beställer SUK projektering och byggnation
av Serviceförvaltningen eller VFAB. Slutdatum för färdig och
driftsöverlämnad byggnation är planerad till 2018-02-28. Tiden skall
inkludera att inredning och utrustning finns på plats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0108

Status för förstudier för kultur- och
fritidsnämndens investeringar
Förvaltningens lokalstrateg Mia Svedjeblad, rapporterar om:
Konstgräsplan Väröbacka – Fortfarande ingen lösning avseende
markfrågan.
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Kfn § 124

Rapport från Centralgruppen
Centralgruppen består av ungdomar och arbetar med frågor som direkt berör
Centralens verksamhet såsom utvecklingsfrågor för verksamheten och med
Idécentralen. Idécentralen är ett system som ska stödja ungas egna idéer och
ge unga en möjlighet att vara med och ta beslut kring verksamhetens
resurser. På så sätt ska inflytande och delaktighet för målgruppen i
verksamheten säkerställas. Utöver ovanstående ska Centralgruppen även
kontinuerligt ha möten med politiker. Genom en dialog mellan ungdomar
och politiker ökar ungdomars inflytande vilket är en viktig målsättning för
verksamheten. Gruppen ska vara öppen för alla i målgruppen och ingen
begränsning avseende antal i gruppen sätts. Ungdomssamordnare träffar
gruppen kontinuerligt och möte med politiker sker en gång i halvåret. I
enlighet med arbetsordningen för centralgruppen skall man en gång i
halvåret avlägga rapport till nämnden.
Vid dagens sammanträde avlägger Centralens representanter Niklas Lundin
och Lisa Pedersen rapport från gruppens verksamhet.
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Dnr KFN 2016/0053

Månadsrapport november 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporten för november månad till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Efter november månad uppgår kultur- och fritidsnämndens nettoutfall till
127 492 tkr (91 % av budgeten förbrukad) varav intäkterna uppgår till
20 140 tkr (17 993 tkr föregående år) och kostnaderna uppgår till 147 692
tkr (142 145 tkr föregående år). Motsvarande nettoutfall för samma period
2015 var 124 152 tkr (93 % av budgeten förbrukad)
Det ekonomiska läget ser fortsatt positivt ut och prognosen pekar mot en
nettokostnad i nivå med budget inklusive beslutat ianspråktagande av
resultatreserv.
För investeringsbudgeten är prognosen ett överskott på 3 670 tkr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, protokoll 2016-12-07, § 137.
Förvaltningens beslutsunderlag, daterat den 1 december 2016.
Månadsrapport november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 126

Sammanträdesprotokoll
2016-12-14

7

Dnr KFN 2016/0176

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan
2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna upprättad verksamhetsplan inklusive budget för 2017
2. hänskjuta beslut om målvärden för indikatorerna till nämndens
sammanträde i februari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun arbetar sedan 2012 med en styrmodell där styrningen
utgår ifrån visionen ”Västkustens kreativa mittpunkt”. Kommunfullmäktige
fastställer ett mål- och inriktningsdokument med kommunens
övergripande mål på 3-4 års sikt. Nya mål för perioden 2016-2019 har
antagits av fullmäktige i maj (2015-05-19, § 81). Kommunfullmäktige
fastställer också årligen en övergripande resursfördelning, rambudget, till
nämnderna med treårsperspektiv. Revidering sker årligen i samband med
mål och inriktning.
Kommunfullmäktige i Varbergs kommun har i maj i år antagit prioriterade
mål för perioden 2016-2019 samt rambudget. Enligt reviderade anvisningar
från kommunstyrelsen ska nämnderna i december varje år fatta beslut om
verksamhetsplan som ska innehålla budget samt strategier och indikatorer
för de politiska målen. Förvaltningen har upprättat en verksamhetsplan
som utöver budget och strategier och indikatorer för de politiska målen,
innehåller en övergripande beskrivning av ramarna för verksamheten samt
kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer för basverksamheten.
Budget
Den 15 november 2016 antog kommunfullmäktige Varbergs kommuns
budget inför 2017-2019. Av kommunens totala budgetram så beslutades det
att kultur-och fritidsnämnden erhåller ett kommunbidrag motsvarande
140 840 tkr inför 2017. Förvaltningen har sedan dess arbetat fram ett
förslag kring hur kommunbidraget ska fördelas mellan de olika avdelningar
som finns under kultur- och fritidsnämnden. Förslaget är att nämnden
erhåller 1 072 tkr, förvaltningsledning/stab 8 513 tkr, fritid 59 792 tkr,
kultur 43 221 tkr och ungdom 28 243 tkr.
För att tydliggöra hur pengarna för ökad kvalitet i verksamheten (en
politisk satsning om 1 500 tkr) ska användas har förvaltningen tagit fram
följande förslag:
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90 tkr till programverksamhet med inkluderingsaktiviteter på
landsbygden
550 tkr till förstärkning av inkluderingsarbetet inom
kulturavdelningen
600 tkr till förstärkning av integrationsarbetet för fortsatt tjänst
för inkludering av civilsamhället, samt stötta och samverka med
nämndens verksamheter.
60 tkr till förstärkning på Centralen för att utveckla Centralen
till en mötesplats för inkludering genom att unga blir mer aktiva
i caféverksamhet och projekt. Behov av ett större öppethållande
efterfrågas.
200 tkr till förstärkning av föreningsbidrag vilket påbörjades
2016 och fått idéburna organisationer att engagera sig i
inkluderingsfrågan.

Dessa 1500 tkr ska ses som projektpengar under 2017 och kan därför
komma att användas till andra satsningar kommande år. Viktigt blir då att
tänka på att man inte drar på sig ökade kostnader som man inte har
täckning för nästkommande år.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-07, § 139.
Förvaltningens beslutsunderlag, daterat den 1 december 2016.
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-15, § 159.

Övervägande
Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsplan enligt anvisningar,
innehållande politiska mål, budget samt kvalitetsfaktorer och
kvalitetsindikatorer för den löpande verksamheten. Verksamhetsplanen
behöver följas upp med handlingsplaner för genomförandet av de politiska
målen, ett arbete som kommer påbörjas när verksamhetsplanen beslutats
av nämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0054

Uppräkning av bidrag 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att bidragen för 2017 räknas upp med 1,6 % och fördelas i enlighet med
förvaltningens förslag,
2. att 1 500 tkr ur potten för investeringsbidrag destineras till
ridföreningarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I 2017 års budget har kultur- och fritidsnämnden fått täckning för
prisökning på övrig förbrukning motsvarande två tredjedelar av prisindex
kommunal verksamhet (PKV). Det motsvarar en uppräkning om totalt 1,4
% (två tredjedelar av PKV 2017 som uppgår till 2,1 % för övrig förbrukning)
för kultur- och fritidsnämnden.
Bidragsbudgeten räknas därmed upp med totalt 1,6 %, vilket innebär 255
tkr, fördelat på 208 tkr till fritidsavdelningen och 47 tkr till
kulturavdelningen. Större delen (150 tkr) av fritidsavdelningens
uppräkningspengar går till att finansiera ett stimulansbidrag för
jämställdhet, resterande del går till att räkna upp övriga bidrag inom
avdelningen. Projektbidraget för integrationsfrämjande insatser finansieras
genom en ramtilldelning i 2017 års budget. Utöver det ska 1 500 tkr av
investeringsbidraget att destineras till ridsporten precis som gjordes under
år 2016.
Ungdomspotten och idécentralens bidrag slås ihop i de nya bidragsreglerna.
Tanken med bidraget är att centralgruppen (inflytandegruppen), bestående
av unga, skall ta emot ansökningar från andra unga för att vara med och
bestämma vilka som får medel för sina projekt och arrangemang. Totalt ska
bidraget uppgå till 250 tkr och höjningen av bidraget tas inom befintlig ram
på ungdomsavdelningen.
I övrigt har förvaltningen förtydligat benämningen av de olika bidragen så
att det stämmer överens med benämningen i bidragsbestämmelserna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-07, § 140.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 20 oktober 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 128

Sammanträdesprotokoll
2016-12-14

10

Dnr KFN 2016/0169

Delegeringsförteckning 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förslag till reviderad delegeringsförteckning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Delegeringsförteckningen är upprättad med syfte att förenkla hanteringen
av vissa beslut som ligger på nämndens ansvar. Beslut som fattas på
delegation ska återrapporteras till nämnden månaden efter att beslut
fattats.
En översyn av delegeringsförteckningen genomfördes som en del av 2014
års internkontroll. Nämnden beslutade 2015-02-25 (Kfn § 21) om en
revidering av delegeringsförteckningen bland annat för att förtydliga vilka
beslut som är delegationsbeslut och därmed ska rapporteras till nämnd och
vilka beslut som är att anse som verkställighet.
2015-06-17 (Kfn § 89) beslutade nämnden om ytterligare revideringar i
delegeringsförteckningen i samband med antagandet av ny attestordning.
2015-12-02 (Kfn § 153) beslutade nämnden att anta förslag till
delegeringsförteckning inför 2016.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2016-12-07, § 141.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 24 november 2016.

Övervägande
Förvaltningen anser att det finns anledning att revidera delegeringsförteckningen. Förvaltningen föreslår att delegeringsförteckningen
revideras enligt förslag inför 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0106

Attestdelegation med tillämpningsanvisningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förslag till reviderad attestordning
2. anta kommunstyrelsens dokument ”Tillämpningsanvisning – Varbergs
Kommuns Attestreglemente” som sitt eget.
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Beskrivning av ärendet
År 2014 reviderades Varbergs kommuns attestreglemente och
tillämpningsanvisningar. Revideringen föranleddes av att kommunens
revisorer granskning av attestflöden. I revisionsrapporten
rekommenderade man bland annat att varje nämnd årligen bör anta ett en
skriftlig attestordning med beloppsgränser samt vilka man får delegera till.
Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 17 juni 2015 (KFN § 89) att anta
förslag till attestordning samt anta kommunstyrelsens dokument
”Tillämpningsanvisningar – Varbergs kommuns attestreglemente” som sitt
eget. Den 16 december 2015 (KFN § 154) genomfördes en mindre revidering
av attestordningen.
De förändringar som skett i 2017 års förslag till attestordning är att man
lagt till en enhetschef för lokalbibliotek och bokbuss, man har tagit bort
möjligheten att delegera till avtalshandläggare under fritidsavdelningen
samt ändrat till att det är ordförande som ska attestera förvaltningschefens
egna utlägg.
I revisionsrapporten framkom även att varje förvaltning årligen bör se över
och anta tillämpningsanvisningar. I centrala tillämpningsanvisningar
framgår det att varje nämnd kan utarbeta egna tillämpningsanvisningar och
besluta om undantag från de centrala kraven om kompletterande kontroller
istället sätts in. Förvaltningen anser dock inte att några andra kontroller,
utöver de som framgår i centrala tillämpningsanvisningar och i den av
nämnd antagna internkontrollplanen, behöver genomföras. Därmed
föreslår förvaltningen att de tillämpningsanvisningar som antogs av
kommunstyrelsen även ska gälla för kultur- och fritidsnämnden 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2016-12-07, § 142.
Förvaltningens skrivelse, daterat den 20 september 2016.
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Dnr KFN 2016/0165

Lokalförsörjningsplan 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna upprättad lokalförsörjningsplan 2017 för kultur- och
fritidsnämnden
2. att upprättad plan skall ligga till grund för Varbergs kommuns centrala
lokalförsörjningsplan 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varje år upprättas en central lokalförsörjningsplan avseende Varbergs
kommuns lokalbestånd. Kommunens lokalsamordnare har i uppdrag att
sammanställa denna kommungemensamma lokalförsörjningsplan med
hjälp av faktaunderlag från berörda nämnder samt information om teknisk
status från serviceförvaltningen.
Syftet med den centrala lokalförsörjningsplanen är att på ett överskådligt
sätt redovisa kommunens lokalbestånd och dess användningsområde, att
skapa verktyg för att möjliggöra planering av det framtida lokalbehovet och
att bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och
kostnadseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten.
Syftet med kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan är, förutom
att vara ett stöd och underlag till den centrala planen, att fånga upp
föreningarnas och medborgarnas behov och visioner, skapa delaktighet och
samsyn, öka berörda tjänstemäns och politikers kunskap om
anläggningarnas status och behov, och inte minst, i likhet med den centrala,
vara ett hjälpmedel vid bedömningen av kommande investeringsbehov.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2016-12-07, § 143.
Lokalförsörjningsplan daterat den 23 november 2016.

Övervägande
Förvaltningen har uppdaterat kultur- och fritidsnämndens årliga
lokalförsörjningsplan med underlag kopplat till idrotts-, kultur- och
ungdomsanläggningar samt texter kopplat till genomförda åtgärder,
planerat underhåll samt framtida behov och yttre förutsättningar. Planen
kommer att ligga till grund för kommande års investeringar och uppdateras
årligen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0063

Utredning om jämställdhetspris
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens utredning om inrättandet av ett
jämställdhetspris
2. föreslå fullmäktige inrätta ett jämställdhetspris och en
jämställdhetskonferens i enlighet med utredningens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkande
Pierre Ringborg (-), Linda Berggren (S) och Sven Andersson (M) yrkar bifall
till arbetsutskottet förslag.

Beskrivning av ärendet
Vice ordförande för kultur-och fritidsnämnden, Linda Berggren (S), inkom
2016-03-08 med en skrivelse kring att utreda möjligheterna att instifta ett
jämställdhetspris med likvärdiga grunder som kultur- och fritidsnämndens
övriga stipendier. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-04-27 att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda hur ett jämställdhetspris skulle kunna
utformas och instiftas i kommunen. Uppdraget ska vara klart inför
nämndens möte i december 2016. Syftet med ett jämställdhetspris är att
uppmärksamma en verksamhet, person, förening, kommunalt bolag eller
företag som har utmärkt sig på ett positivt sätt och bidragit till en varaktig
och hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Priset
lyfter fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra
jämställdhetsarbetet. Utredningens förslag är att ett internt och ett externt
jämställdhetspris instiftas av Varbergs kommun. Föreskrifter för respektive
pris har tagits fram. Förslaget är att priset utdelas på en årligt
återkommande jämställdhetskonferens för att uppmärksamma
jämställdhetsarbetet i Varbergs kommun. En konferens anordnades av
nämnden i december 2015 i syfte att sprida erfarenheterna kring
jämställdhetsarbetet och ge inspiration till fortsatt arbete internt inom
kommunen. Detta gör kultur- och fritidsnämnden till en tänkbar och
lämplig arrangör av en årligt återkommande jämställdhetskonferens för
hela kommunen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-07, § 144.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 1 december 2016.

Jämställdhetsbedömning
Ett jämställdhetspris i Varbergs kommun kan bidra till att jämställdheten
inom kommunen kan öka. Det bör finnas likvärdiga förutsättningar för
kvinnor/flickor och män/pojkar att delta och utvecklas i Varbergs kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Effekterna av ett mer medvetet jämställdhetsarbete i Varberg kan leda till
en ökad medvetenhet och en mer jämställd resursfördelning.
Medarbetarnas kunskapsnivå är viktig för att öka förutsättningarna till
utveckling och förändring inom området. Priset kan leda till att
jämställdhetsperspektivet blir ett naturligt förhållningssätt på alla nivåer
och verksamheter i Varberg.

Övervägande
Ett årligt jämställdhetspris föreslås inrättas i Varbergs kommun samt att
priset delas upp på ett intern och ett externt pris. Vidare föreslås att
kommunen anordnar en årlig jämställdhetskonferens vid vilken priserna
delas ut.
För att ge priset och konferensen större legitimitet i hela kommunen
föreslås att Kommunfullmäktige beslutar om inrättandet av pris och
konferens, men att genomförandet uppdras åt kultur- och fritidsnämnden i
likhet med utdelningen av kultur- och fritidsutmärkelserna och
genomförandet av den årliga medborgarceremonin.
Kommunfullmäktige bör även besluta om medel för genomförandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0151

Namnsättning - ungdomsgårdarna i Veddige
och Träslövsläge
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att genomföra en namntävling i enlighet med förvaltningens förslag för
att namnge ungdomsgårdarna i Träslövsläge och Veddige i samband med
att inflyttning sker i nya lokaler.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med att nya ungdomsgårdar har byggs eller vid inflyttning i nya
lokaler har de fått nya namn. Namnen har tagits fram genom en
namntävling bland unga som brukar besöka de aktuella ungdomsgårdarna.
Eftersom Träslövsläge och Veddige ungdomsgårdar får nya lokaler under
2017 vore det önskvärt att även de får nystart med nya namn och där unga
får vara med och ha inflytande över de nya namnen.
Arbetsprocessen startar i januari 2017 med att unga i respektive
upptagningsområde är med i en delaktighetsprocess gällande namn på
ungdomsgården samt val av infrastruktur i lokalerna. Här får unga
möjlighet att påverka miljön och vad som bör finnas på en ungdomsgård för
att de ska få en aktiv och kreativ fritid. Personalen kommer under januari
månad att arrangera tre stycken workshoppar i varje område kring
namnprocessen.
Stor vikt läggs på att alla i målgruppen ska vara en del av processen, inte
endast de regelbundna besökarna. Tanken är att personalen får tre
namnförslag som sedan kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, som förordar ett förslag till nämnden att
fastställa.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 7 december 2016, §
Förvaltningens beslutsunderlag 11 november 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0126

Sammanträdestider 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tidigarelägga nämndens sammanträde i november 2017 till den 22:a.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll, 2016-12-07, § 146.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0095

Tyck om Varberg 2016 - redovisning av inkomna
synpunkter, andra halvåret
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna upprättad redovisning av inkomna synpunkter andra halvåret
2016 genom Tyck om Varberg
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun implementerade 2012 en möjlighet för
kommuninvånarna att tycka till om kommunens verksamhet genom
synpunktshanteringen Tyck om Varberg. Förvaltningen följer de centralt
antagna anvisningarna avseende hantering av inkomna synpunkter.
Synpunkter inkomna genom Tyck om Varberg registeraras, dokumenteras,
redovisas och följs upp. Inkomna synpunkter ska besvaras skriftligt inom
tre veckor.
Totalt har för det andra halvåret 2016 inkommit tre ärenden, fördelat enligt
följande:
Förslag: 2
Klagomål: 1

Beslutsunderlag
Förvaltningens beslutsunderlag, daterat den 11 november 2016.
Inkomna synpunkter

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden arbetar aktivt med olika metoder av feedback
från kommuninvånarna avseende den verksamhet som genomförs. Tyck om
Varberg är ett av dessa verktyg.
Enligt centralt antagna riktlinjer ska svar, då det efterfrågas, levereras inom
tre veckor direkt till synpunktslämnaren. Samtliga inkomna synpunkter har
besvarats.
Alla inkomna synpunkter har diarieförts, registrerats, dokumenterats och
redovisats. Redovisning sker alltid gentemot allmänheten via kommunens
hemsida.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-12-14

19

Kfn § 135

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kf § 158 – 2016-11-15. Investering i ny bad- och simanläggning i Varberg
(Dnr KFN 2012/0141).
2. Kf § 155 – 2016/0439. Taxor och avgifter för kultur- och
fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2017 (Dnr KFN 2016/0085).
3. Kf § 156 – 2016/0436. Kommunala bidragsbestämmelser för
föreningsverksamhet i Varbergs kommun 2017 (Dnr KFN 2016/055).
4. Kf § 159 – 2016/0343. Budget 2017, plan 2018-2019 (Dnr KFN
2016/0054).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 136

Delegeringsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Varbergs Ridklubb – särskilt verksamhetsbidrag 62 625 kr.
Delegeringsbeslut: Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN 20160161)
2. Varbergs GIF Friidrottsförening – projektstöd för integrationsfrämjande
insatser 14 500 kr. Delegeringsbeslut: Christina Josefsson (Dnr KFN
2016/0158)
3. Varbergs Badminton – projektstöd för integrationsfrämjande insatser
11 400 kr. Delegeringsbeslut: Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0175).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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