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Dnr

Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Katarina Sundberg, förvaltningschef, informerar:
- Ungdomsavdelningen – Applikationen Ung i Varberg är klar för
telefon, förberedelser pågår för Ipad.
- Ungdomsgårdarna har extraöppet på helgerna och Gauen i Träslövsläge
kommer att vara öppen under julafton.
2. Erica Giannini, personalstrateg, ger en övergripande presentation av
medarbetarenkäten.
3. Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid, informerar:
- Med anledning av att Kungsbacka damfotboll gått upp i allsvenskan har
Kungsbacka kommun ställt frågan om de kan få hyra Påskbergsvallen för
sina hemmamatcher.
- Sjöaremossen - Avtal skall skrivas för att reglera ansvarsfrågor kring ny
läktare som Frillesås BK låtit uppföra på anläggningen. Avtalsförslag är
framtaget.
4. Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur, informerar:
- Kulturavdelningen har varit på Barnrättskonferens i Halmstad och gjort
en presentation av Barnfestivalen.
- Regionen har tillsatt en strategisk grupp och en taktisk grupp som skall
göra en analys om läget för konsten i Halland och samverka för en
attraktiv konstregion för konstnärer, invånare och konsten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0048

Månadsrapport oktober
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga månadsrapport för oktober till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 150 645 tkr och därmed har
ingen budgetförändring skett under oktober månad.
Nämndens driftutfall uppgår till 121 341 tkr av budgeterade 150 645 tkr. Det
innebär att 81 procent av budgeten är förbrukad. Det är två procentenheter
under den generella riktpunkten som uppgår till 83 procent och tre
procentenheter under förra årets förbrukning som då låg på 84 procent.
Intäkterna ligger, likt tidigare månader, högt i förhållande till förra året
vilket beror på att nämnden fått in ett flertal bidrag från diverse
myndigheter som man ej kände till vid årets början. Vissa av bidragen ska
dock periodiseras till 2019. Andra faktorer som bidrar till de ökade
intäkterna är en tidigareläggning av fakturering till Kungsbacka kommun
avseende Sjöaremossen samt en fin sommar på Simstadion. Nämnden
kommer därmed få in betydligt mer intäkter än vad som budgeterats.
Kostnaderna för personal, bidrag, lokalhyra, avskrivningar och räntor följer
plan och inga större avvikelser från budget ser ut att inträffa.
Övriga utgifter ligger på en bra nivå. Det är dock troligt att övriga utgifter
kommer överskrida budgeten med tanke på att nämnden tagit i anspråk
445 tkr ur resultatreserven för specifika satsningar samt att det finns ett
direkt samband mellan de ökade intäkterna och de övriga utgifterna.
Inga anmärkningsvärda avvikelser bedöms inträffa utifrån lagd budget.
Därmed är prognosen att nämnden gör ett underskott på 445 tkr eftersom
nämnden beslutat att ta i anspråk 445 tkr ur resultatreserven.

Beslutsunderlag
Månadsrapport oktober 2018.

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.
Justerandes signatur
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Övervägande
Förvaltningens bedömning är att inga anmärkningsvärda avvikelser
kommer att inträffa utifrån lagd budget. Därmed är prognosen att nämnden
gör ett underskott på 445 tkr eftersom nämnden beslutat att ta i anspråk
445 tkr ur resultatreserven.
För investeringsbudgeten beräknas ett överskott på 740 tkr inträffa.
Anledningen är att inventarierna till Lindvallen och Ankarvallens
omklädningsrum inte beräknas användas fullt ut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0162

Remissyttrande - policy och riktlinjer för interna
tjänsteleveranser, Facility Management
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget till policy och riktlinjer för interna tjänsteleveranser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun växer kraftigt och kontinuerligt. Detta tillsammans med
en ökad komplexitet i den verksamhet som levereras till invånare,
näringsliv och besökare ställer allt högre krav på kommunorganisationen.
För att kunna öka kärnverksamheternas möjlighet att effektivt och
kvalitetssäkrat driva sin verksamhet behövs en god intern service som stöd
och avlastning.
Uppdraget att skriva fram riktlinjer kommer ur ett kommungemensamt
generellt behov av tydlighet, transparens, effektivitet och enkelhet i arbetet
med interna stödprocesser.
Servicenämnden med flera som levererar interna tjänster behöver tydlighet
och enkelhet som leverantör, facknämnderna behöver det som
kunder/användare och kommunstyrelsen behöver det i sitt uppdrag med
ledning- och samordning av kommunens arbete.
Leveransen och utförandet av de interna tjänsterna/servicen eller Facility
management, FM, skall underlätta för organisationen att fortsätta leverera
god kommunal service och myndighetsfunktion till invånare, näringsliv och
besökare i Varbergs kommun.
I policyns och riktlinjerna finns bland annat en beslutsmodell som
beskriver vilka mandat/beslut som kan fattas av olika instanser i
kommunen. I underlagen finns även en urvalsmodell för interna tjänster
som ska hantera val inom områdena flexibilitet, utformning,
beslutsapparat, finansiering och utförande. För att tydliggöra detta har man
tagit fram en modellmatris som anger:

• Om tjänsten är obligatorisk, samordnad eller valfri
• Hur tjänstens komplexitet ser ut i form av basutbud, tilläggstjänster och
servicenivåer
• Hur tjänsten utformas
• Hur utbud och servicenivåer beslutas
• Hur tjänsten finansieras; av Central ram eller av förvaltningarna
• Vem som kan leverera tjänsten
Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Riktlinjer för interna tjänsteleveranser.
Policy för interna tjänsteleveranser.

Jämställdhetsbedömning
Inte aktuellt för ärendet.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot det förslag som
tagits fram men vill lyfta fram att tjänster som ska finansieras via central
ram (genom flytt av medel från nämnderna) bör var kostnadsneutrala för
nämnderna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur
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Dnr KFN 2018/0089

Granskning av drift och skötsel av anläggningar
och samverkan med föreningsliv
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. översända yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av drift
och skötsel av anläggningar och samverkan med föreningsliv” till
revisonen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en
granskning av hur kommunen samverkar med föreningsliv kring drift och
skötsel av olika former av anläggningar/byggnader. Vilken syn finns på
föreningslivets engagemang och vilken vilja finns till att låta föreningslivet
sköta anläggningar och istället betala bidrag för denna skötsel.
Syftet med granskningen är att bedöma om kultur- och fritidsnämnden har
rutiner och arbetssätt som kan anses effektiva och samtidigt bevarar
anläggningar och byggnader i gott skick.
Enligt revisionsrapporten är bedömningen att kultur- och fritidsnämnden
har ett arbetssätt som bevarar anläggningar och byggnader i gott skick.
I de fall där det förekommer drift- och skötselavtal mellan nämnd och
föreningar följs efterlevnad av avtal upp kontinuerligt. Denna uppföljning
har införts i förvaltningens egenkontroll och genomgång av avtalen sker
årligen i december. Inspektioner av föreningars åtagande sker löpande
under året i samband med att förvaltningens idrottsplatsskötare är ute på
anläggningarna.
Genomförd granskning har visat att det inte finns några, av nämnden,
beslutade riktlinjer eller rutiner för hur förvaltningen ska förhålla sig till
samverkan med föreningarna i kommunen gällande drift och skötsel av
anläggningar. Dock finns det sedan lång tid tillbaka en politisk vilja och
tradition att föreningarna ska vara involverade och engagerade i
anläggningarna. Detta för att skapa ett ansvarstagande som leder till bättre
skötsel. Granskningen visar att denna vilja och tradition är bekant och
implementerad hos nämnd, förvaltning och föreningsliv.

Justerandes signatur
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Revisionen rekommenderar nämnden två förbättringsområden som
redovisas nedan tillsammans med nämndens svar:
1. Nämnden rekommenderas att formalisera den politiska
traditionen och viljan för att säkerställa att nya såväl som
befintliga politiker, tjänstemän, föreningar och
medlemmar har förståelse för vad traditionen och viljan
innebär och att inga otydligheter mellan parterna uppstår.
Kultur- och fritidsnämnden har sedan lång tid tillbaka haft drift–
och skötselavtal med framförallt idrottsföreningar. Dessa avtal är
utformade på ett sådant sätt att ersättning betalas för arbetsinsatser
som enligt avtalet tydliggörs. Arbetsinsatserna kan bestå av
bevattning och linjering av fotbollsplaner, städning av
omklädningsrum, upplåsning och låsning av utrymmen i samband
med uthyrning.
Förvaltningen kommer att arbeta fram tillämpningsanvisningar
gällande avtal med föreningar där den politiska viljan tydliggörs.
Dessa tillämpningsanvisningar beslutas av kultur- och
fritidsnämnden.
2. Nämnden rekommenderas att se över möjligheterna till
samordning och samutnyttjande av resurser, exempelvis
med andra förvaltningar eller kommunens bostadsbolag.
Dialog vad det gäller underhåll av anläggningar sker kontinuerligt
med serviceförvaltingen. Vad det gäller drift och skötsel av
anläggningar kräver det i stor utsträckning specialkunskaper och
specialmaskiner till exempel arbete i ishall och skötsel av
fotbollsplaner. Denna kompetens och utrustning finns endast inom
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Nämnden är dock
positiv till ytterligare samordning och samnyttjande med andra
aktörer där förvaltningen bedömer att det bidrar till effektivare
resursanvändning samt under förutsättning att drift och underhåll
inte påverkas negativt.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Granskning av drift och skötsel av anläggningar och
samverkan med föreningsliv”
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Revisionen
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Dnr KFN 2018/0093

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan
för ändring av 1936 års stadsplan för Varberg
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslag till ändring av 1936 års stadsplan för Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En fastighetsägare har inkommit med en förfrågan om ändring i detaljplan
för att möjliggöra fler bostadslägenheter inom befintligt bostadshus.
Varbergs stadsplan från 1936 medger för den aktuella fastigheten att
bostadshus högst får inredas med två bostadslägenheter. Ansökan omfattar
ett undanröjande av aktuell bestämmelse, medan byggrätten i form av
byggbar mark, höjd och placering kommer att fortsätta att gälla enligt
nuvarande bestämmelser. Genom en ändring i gällande stadsplan ges
möjlighet att se över planbestämmelsen i sin helhet.
I dag gäller 1936 års stadsplan för delar av Varbergs stad. För cirka 155
fastigheter reglerar planen antal bostadslägenheter per fastighet. Syftet
med ändringen av detaljplan är att ta bort planbestämmelsen som
begränsar antal bostadslägenheter och möjliggöra för fler lägenheter inom
befintliga byggnadskroppar. Till grund för byggnadsnämndens beslut om
ändring av detaljplan ligger uppfattningen att ett borttagande av
bestämmelsen möjliggör för fler bostäder inom befintlig struktur i bra
strategiska lägen av staden. Eftersom byggrätten i övrigt kvarstår
oförändrad bedöms en sådan ändring inte i sig själv skapa incitament att
förändra bebyggelsen exteriört, men gör det möjligt att tillskapa nya
lägenheter inom befintliga byggnadskroppar.
Gällande detaljplan, stadsplan för Varberg nr 1, är i övrigt funktionell vad
gäller ändamål, exploateringsgrad och byggnadshöjd. En ändring enligt
förslaget möjliggör fler bostäder inom befintlig struktur.
En del av planområdet består av extra känsliga stadsmiljöer som omfattas
av riksintresse för kulturvård. Kompletterade tillägg i bebyggelse som
exempelvis externa trapphus och takkupor, som kan uppstå som en följd av
planförslaget, kan därför vara extra känsligt inom en del av planområdet.
Kompletterande tillägg i bebyggelsen ska därför hanteras varsamt i
kommande bygglovsärenden. Eftersom byggrätten kommer att fortsätta
enligt nuvarande bestämmelser bedöms påverkan på bebyggelsen exteriört
vara begränsad.
Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning: Ändring av 1936 års stadsplan för
Varberg. Samrådshandling, upprättad 2018-05-08, Varbergs kommun.
Detaljplan för ändring av 1936 års Stadsplan för Varberg. Samråd,
sammanställning, upprättad 2018-09-28, Varbergs kommun.

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har i juni 2018 yttrat sig över samrådshandling
för ärendet. Nämnden beslutade tillstyrka innehållet i detaljplanen, med
kommentaren att det är viktigt att man i bygglovsprocessen säkerställer att
detaljplaneändringen inte medför stor påverkan på bebyggelsens exteriörer.
Även Kulturmiljö Halland och Länsstyrelsen har i sina samrådsyttranden
betonat risken att planändringen kan medföra incitament till exteriöra
förändringar som kan påverka kulturhistoriska värden negativt.
Kultur- och fritidsnämnden anser att framtagning och implementering av
skydds- och varsamhetsbestämmelser för planområdet är ett bra sätt att
minska risken för att kulturhistoriska värden förloras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
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Dnr

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga redovisning av delegeringsärenden till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Delegerade arbetsmiljöuppgifter för förvaltningschef Katarina
Sundberg, Dnr KFN 2018/0016.
2. Ansökan Idécentralen – Cosplay (Costume play) – Beviljande av 10 000
kronor för genomförande av projektet, Dnr KFN 2018/0166.
3. Ansökan om särskilt verksamhetsbidrag – Unite People FC – Avslag på
ansökan om att bygga en plattform i form av en hemsida till föreningen,
Dnr KFN 2018/0160.
4. Ansökan Idécentralen – Fotboll för nyanlända – beviljande av 2000
kronor för att genomföra projektet med fotboll för nyanlända, Dnr KFN
2018/0194.
5. Ansökan Idécentralen – Varberg möter Gladahudik – Beviljande av
3 600 kronor för en resa samt göra en artikel om ”Gladahudik”, Dnr
KFN 2018/0195.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga redovisning av rapporter till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. KF § 173/2018 – Delårsrapport 2018 – Varbergs kommun, Dnr KS
2018/0099.
2. KF § 175/2018 – Slutredovisning fastighetsinvestering gällande
Ankarskolan 2, objekt 37401, Dnr KS 2013/0615.
3. KF § 176/2018 – Slutredovisning fastighetsinvestering gällande
omläggning och breddning av Påskbergsvallen, objekt 34030, Dnr KS
2014/0080.
4. KF § 178/2018 – Policy för informationssäkerhet samt riktlinjer för
informationssäkerhet och lagring av digital information. Dnr KS
2018/0297.
5. KF § 179/2018 – Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019, Dnr
KS 2018/0452.
6. KS § 203/2018 – Tidplan för arbetet med Mål- och
inriktningsdokument 2020–2023 samt Budget 2020 och långtidsplan
2021–2024, Dnr KS 2018/0491.
7. KS § 209/2018 – Utbildning förtroendevalda 2019, Dnr KS 2018/0494.
8. KS § 210/2018 – Nytt samlingsnamn och varumärke på
Sparbankshallen, Dnr KS 2018/0515.
9. KS § 211/2018 – Redovisning av uppdrag om kartläggning av
hjärtstartare, Dnr KS 2017/0047.
10. Cirkulär 18:37 – Sveriges Kommuner och Landsting –
Budgetförutsättningar för åren 2018–2021.
11. Riktlinjer för utdelning av Hallands museiförenings diplom för god
byggnadsvård.
12. Länsstyrelsen i Hallands län – Beslut om fördelning av anvisningar år
2019 till kommuner i Hallands län.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

