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Kfn § 121

Förvaltningen informerar
1. Fritidschef Maria Björklund:
- förvaltningen och Varbergs BoIS har kommit överens om avbetalningsplan
gällande föreningens skulder till förvaltningen
- diskussioner pågår med Varbergs Sim om att eventuellt överta driften av
cafeterian på Håstens simhall
2. Avdelningschef Andja Arnebäck:
- förvaltningen kommer att erhålla bidrag från EU (via Ungdomsstyrelsen)
till ungdomsprojekt ”Aggregat” som kommer att pågå under januari-maj
2014
3. Avdelningschef Ingemar Arnesson
- förvaltningens önskemål om att göra lokalerna i Rolfstorps bibliotek mer
tillgängliga för allmänheten kan komma att förverkligas i samband med
ombyggnationen av skolan. Serviceförvaltningen har beräknat att
biblioteksrelaterade kostnader i samband med ombyggnationen kommer att
uppgå till 350 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0116

Rapport från arbetet med ungdomspanelen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anteckna informationen till protokollet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ungdomssamordnare Niklas Lundin redogör för att panelen för tillfället
saknar medlemmar samt presenterar förvaltningens strategi för att få
ungdomar intresserade av att engagera sig i panelens arbete. Niklas Lundin
redogör även för ett antal frågor som ställdes till ungdomar i enkäten som
genomfördes i höstas.
Ovannämnd enkät, som besvarades av 1200 ungdomar, kommer att efter
bearbetning presenteras för nämnden i början på nästa år.
Senast har nämnden informerats i ärendet den 26 juni 2013, § 86.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0049

Månadsrapport november
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga månadsrapport för november till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreligger månadsrapport för november 2013. Inga anmärkningsvärda
avvikelser noteras. Prognosen är att kultur- och fritidsnämnden håller sig
inom tilldelad driftbudget och ett överskott bedöms inträffa. Nämnden
kommer att gå med ett överskott i investeringsbudgeten då några objekt inte
kommer att slutföras under 2013.

Yttrande
En generell riktpunkt efter 11 månader uppgår till 92 %. För kultur- och
fritidsförvaltningen ligger riktpunkten på 90 % (föregående år 90 %). Inga
anmärkningsvärda avvikelser finns på förvaltningsnivå eller avdelningsnivå.
Prognosen för mediakostnaden pekar på ett överskott på 350 tkr efter
senaste dialogen med serviceförvaltningen. Prognosen är att kultur-och
fritidsnämnden håller sig inom tilldelad driftbudget och går mot ett
överskott på mellan 800 och 2000 tkr. Det prognosticerade överskottet
motiveras med lägre personalkostnader än budgeterat samt högre intäkter än
budgeterat.
Prognosen för investeringarna motsvarar ett överskott på 6 600-6700 tkr.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 128.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0054

Budget 2014 - fördelning avdelningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
-fastställa 2014 års budgetramar på avdelningsnivå enligt följande:
Nämnd
971
Förvaltningsledning + stab
5 587
Fritidsavdelning
46 336
Kulturavdelning
41 165
Ungdomsavdelning
26 673
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2014 fastställdes av fullmäktige den
19 november till 120 731 tkr.
Aktuell budget 2013 uppgår till 122 323 tkr och prognosen 2013 pekar mot
ett överskott på mellan 1 000 tkr och 2 000 tkr för 2013. Utifrån siffrorna
ovan är bedömningen att ramen och dess fördelning mellan avdelningarna
(se nedan) är rimlig för att kunna bedriva en effektiv verksamhet inom
nämndens ansvarsområde och för att nå nämndens uppsatta mål.
Sedan fullmäktiges beslut har förvaltningen arbetat fram ett förslag till hur
ramen ska fördelas mellan de olika avdelningarna på förvaltningen
(ramförslag 2014).
Avdelning

Aktuell
budget
2013

Ramförslag
2014

Nämnd

928

971

Kulturavdelning

41 697

41 165

Förvaltningsledning & stab
Fritidsavdelning

Ungdomsavdelning
Totalt

5 492

49 057*
25 149

122 323

5 587

46 336**
26 673

120 731

* Budget för Varbergs ishall 3 månader med
** Budget för Varbergs ishall ej med
För att kunna prioritera kommunfullmäktiges prioriterade mål har varje
nämnd i rambeslutet för 2014 fått effektivisera 1 % i sin driftbudget och
dessa medel har sedan omfördelats i budgetbeslutet 2014. För kultur- och
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fritidsnämnden innebar det en effektivisering motsvarande 1 154 tkr. I och
med budgetsbeslutet den 19 november så erhöll dock förvaltningen 2 020
tkr i och med omfördelningen. Pengarna ska gå till en mobil
ungdomsverksamhet, resursförstärkning på kulturskolan, resursförstärkning
i simhallarna och för att öka medieutbudet på biblioteket.
Ambitionen är att förvaltningen ska arbeta med effektiviseringar och
ständiga förbättringar i det dagliga arbetet och i de olika processerna.
I driftbudgeten har nämnden fått kompensation för beräknade prisökningar
med 1,7 % och för löneökningar 2013 och 2014. Nytt för i år är att
löneökningarna för 2014 redan ligger med i ramen från årets början.
Nämnden har fått minskad ram för hyresjustering p.g.a. internräntesänkning
från 3,5 % till 2,5 %. Minskning av kapitalkostnader har även skett av
nämndens egna investeringar av samma anledning. Det här är ramminskningar som är kostnadsneutrala för nämnden.
Ramökning för Varbergs ishall ligger ej med i ramfördelningen p.g.a. av att
man inväntar slutlig investeringskostnad för ishallen. Ramjustering från
kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden kommer att ske i början av
2014 när man har den slutliga kostnaden för projektet.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 25 november 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 129.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0054

Riktlinjer ram för mindre verksamhetsinvesteringar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer avseende ram för mindre
verksamhetsinvesteringar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I kultur-och fritidsnämndens beslutade investeringsbudget för 2014 och plan
2015-2018 ligger en investeringspost som kallas ram för mindre
verksamhetsinvesteringar. Postens storlek uppgår till 1 000 tkr.
I ärendet har förvaltningen tagit fram riktlinjer för bl.a. beloppsgräns för en
investering och vem som är beslutsägare för en investering inom ram för
mindre verksamhetsinvesteringar.
Förvaltningens förslag är att posten ska användas till inköp av inventarier,
maskiner eller liknande. Det är viktigt att posten kan täcka oförutsedda
händelser under verksamhetsåret, därför bör hela beloppet inte tecknas upp i
början av året. Inköpet ska uppgå till minst 100 tkr, vilket är lägsta beloppet
för att klassas som en investering enligt ekonomikontorets riktlinjer, och till
högst 300 tkr. Investeringar som överskrider beloppet 300 tkr ska behandlas
enligt kommunens nya regelverk kring investeringar, regler och
arbetsmetod för investeringar.
Gör man flera inköp till lägre belopp (under 100 tkr) men som tillsammans
överskrider 100 tkr så kan det också klassas som en investering. Det som är
viktigt i sådana fall är att det är en satsning som görs mot ett specifikt
objekt, exempelvis inköp av idrottsmaterial till Breareds idrottshall eller
inköp av möbler till Bua bibliotek. Det kan även vara en
allmän/övergripande kvalitetshöjning, t.ex. inköp av fotbollsmål till
samtliga idrottsplatser.
Vill
förvaltningen
använda
pengar
ur
ram
för
mindre
verksamhetsinvestering ska ett tjänsteutlåtande skrivas fram till nämnd som
sedan fattar beslut om ärendet. I tjänsteutlåtandet ska syfte, pris och vad
som ska köpas in framgå.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 25 november 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 130.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0162

Ansvarsfördelning för IS/IT i Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förvaltningens svar som sitt eget avseende ansvarsfördelning inom
IS/IT i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ge nämnderna möjlighet att
yttra sig angående förslag till ansvarsfördelning för IS/IT-verksamheten i
Varbergs kommun. Under första halvåret 2013 genomfördes en kartläggning
av förvaltningarnas syn på och behov av stöd från IS/IT-verksamheten. Det
mynnade ut i det förslag angående ansvarsfördelning inom området som nu
är ute på remiss. Underlaget är framtaget av IT-styrgruppen.
Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att det tas fram en tydlig ansvarsoch rollfördelning avseende IS/IT-området. Avseende det förslag till
ansvarsfördelning som skickats ut för remiss har kultur- och fritidsnämnden
följande synpunkter:
Generella synpunkter:
Förslag till ansvarsfördelning är framtaget utifrån att de kommunala
förvaltningarna inkommit med synpunkter och behov av stöd från IS/ITverksamheten. Det hade varit intressant att se en sammanställning av den
kartläggning som gjorts för att utifrån detta kunna identifiera problembilden
och därmed bättre förstå utifrån vilket sammanhang den nu föreslagna
ansvarsfördelningen utgått. Det hade därmed också blivit tydligare vilket
syfte förslaget har, d.v.s. huruvida en tydligare ansvarsfördelning är
efterfrågad utifrån behov av en tydligare ledning och styrning inom IS/ITverksamheten eller om det finns andra syften. Detta framgår inte i
handlingen.
Övergripande ansvarsfördelning:
Det finns tydligt angivna roller och ansvar ur ett organisatoriskt perspektiv
avseende kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt kommundirektören.
Här vore det logiskt att också beskriva nämndernas och förvaltningarnas
ansvar, ur ett organisatoriskt perspektiv. Därefter hade man i detaljnivå
kunnat gå in på de olika rollerna enligt det förslag som man presenterar.
Portfölj IT-tjänster:
Begreppet Portfölj av IT-tjänster återkommer på flera ställen i handlingen.
Kultur- och fritidsnämnden hade önskat ett förtydligande kring vad denna
portfölj är, vad som omfattas och hur den hanteras idag.
Justerandes sign
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Nämnden beskrivs som systemägare av tjänst eller system enligt förslaget.
Utifrån nämndens perspektiv uppstår frågan vad detta innebär i praktiken.
Vad innebär detta ansvar för nämnden?
Avgränsningar: det står inte i förslaget definierat vilka typer av system som
ingår i portföljen. Inte heller vilka typer av system som ska beredas i ITberedningsgruppen. Det borde rimligtvis finnas en avgränsning här: avser
det samtliga nya system oavsett omfattning?
IT-beredningsgrupp:
Denna grupp ska enligt förslag bestå av en representant från varje
förvaltning. Den som representerar förvaltningen ska enligt skrivningen ha
kunskap, förståelse och kompetens att hantera ett stort antal frågor.
Förvaltningen har inte denna typ av tjänst/kompetens idag varför frågan
uppkommer om hur detta ska genomföras i praktiken. Innebär det att
förvaltningen måste kompetensförstärka med ny personal blir det en
ekonomisk fråga. Utöver IT-frågorna finns det ett stort antal andra områden
och grupper som förvaltningen förväntas delta i på tjänstemannanivå.
Kultur- och fritidsförvaltningen är en relativt liten förvaltning och har en
slimmad organisation. Det finns inte obegränsade möjligheter att på få antal
anställda delta i alltför många centrala grupper.
Omfattningen på det uppdrag som medlemmarna i IT-beredningsgruppen
har är stort. Medlemmarna ska enligt förslaget delta i månadsvisa möten.
Sett till vad som beskrivs som gruppens ansvar är det ett tidskrävande
uppdrag. Det behöver tydliggöras en uppskattning i omfattningen av
uppdraget rent tidsmässigt.
Beredningsgruppen ska tillse att varje tjänst/system utreds och bedöms
utifrån kopplingen till verksamhet och verksamhetsprocess. För att kunna
göra detta förutsätts att det finns tydligt definierade processer samt att dessa
är kända.
Roller och mandat köpande förvaltningar:
Förtydligande vad som avses att det är köpande förvaltnings ”uppdrag”. Hur
säkerställs att detta ”uppdrag” genomförs, vem gör det och vad händer om
detta inte görs?
I köpande förvaltningars uppdrag ingår också att ”delta i utredningar och
vara tillgänglig för att svara på frågor avseende systemets krav, nytta och
värde”. Är detta ett uppdrag utöver det som handlar om att bidra med en
person i IT-beredningsgrupp? Omfattningen är något oklar.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 november 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 131.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0189

Personuppgiftsbiträdesavtal Office 365
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna personuppgiftsbiträdesavtal (Amendment B116 och M100) i
avtal 77E60680.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har tecknat ett avtal med Microsoft om Office 365.
Office 365 är en så kallad molntjänst. Molntjänst innebär att exempelvis
processorkraft, lagring och funktioner tillhandahålls av leverantör som utför
tjänster över Internet.
Den som använder en molntjänst för personuppgiftsbehandling är
personuppgiftsansvarig för behandlingen även om den utförs av
molntjänstleverantören eller dess underleverantörer. Leverantören och alla
underleverantörer som anlitas för behandlingen är den personuppgiftsansvariges personuppgiftsbiträden. Det är den personuppgiftsansvarige som
ansvarar för att personuppgiftslagen och andra lagar följs.
Den personuppgiftsansvarige ska göra en laglighetskontroll samt genomföra
en risk- och sårbarhetsanalys för att bedöma om det är möjligt att anlita
molntjänstleverantören för behandling av de tänkta personuppgifterna,
vilken säkerhetsnivå som är lämplig och vilka åtgärder som behöver vidtas.
Laglighetskontroll
Innan en molntjänst tas i bruk måste den personuppgiftsansvarige bedöma
om den personuppgiftsbehandling som man vill låta molntjänstleverantören
utföra kommer att vara tillåten enligt personuppgiftslagen. Bedömningen
måste göras med tanke på personuppgiftslagens bestämmelser och
slutsatserna av den person-uppgiftsansvariges risk- och sårbarhetsanalys.
Den risk- och sårbarhetsanalys som genomförts redovisas i bilaga.
När det behandlas känsliga personuppgifter (till exempel uppgifter om
hälsa), brottsuppgifter och sekretesskyddade uppgifter, kräver
Datainspektionen att det ska finnas stark autentisering vid överföring av
uppgifter i öppet nät och att uppgifterna ska skyddas med kryptering. I
Office 365 kommer inga känsliga uppgifter att behandlas.
I avtalet med Microsoft som är tecknat för hela kommunen ingår ett
personuppgiftsbiträdesavtal. Enligt personuppgiftslagen är dock respektive
nämnd att betrakta som personuppgiftsansvarig och behöver därmed separat
teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Microsoft.
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Yttrande
Då det redan finns ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknat med Microsoft för
hela kommunen har kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagit den 1
oktober 2013, Ks au § 363, att respektive nämnd beslutar att ansluta sig till
befintligt avtal.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 8 november 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 132.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0114

Tofta bygdegårdsförening tillbyggnad av bygdegården

ansökan

om

bidrag

för

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå kommunfullmäktige att bevilja Tofta bygdegårdsförening 140 tkr
för tillbyggnad av bygdegården under förutsättning att Boverket beviljar 200
tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Tofta Bygdegårdsförening ansöker om bidrag hos Boverket för en
tillbyggnad av bygdegården till en total kostnad av 400 tkr.

Yttrande
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden,
kommunen för 35 % och föreningen för återstående 15 %. Föreningen bör
sträva efter att själv i möjligaste mån finansiera de 15 % av kostnaderna
genom ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 november 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 133.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KFN 2011/0046

Ungdomsgården i Träslövsläge
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå kommunstyrelsen att ge i uppdrag åt planeringskontoret att
genomföra en förstudie för att planera för etablering av ungdomsgården i
Träslövsläge i Ankarskolans nuvarande lokaler när den nya skolan står
färdig.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Eftersom behovet att finna nya lokaler för ungdomsgårdsverksamheten i
Träslövsläge har varit känt sedan några år tillbaka har förvaltningen under
tiden tagit fram olika alternativa förslag till placering och redovisat dessa till
kultur- och fritidsnämnden (Kfn 2011-04-20, § 54, Kfn au 2012-09-12, § 89,
Kfn au 2013-01-16, § 2).
Dessa förslag var av olika anledningar ej genomförbara och nämnden har
istället beslutat att planera för etablering av ungdomsgården i Ankarskolans
nuvarande lokaler när den nya skolan står färdig, samt att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram en verksamhetsbeskrivning som utgångspunkt för hur de
nya lokalerna skall användas (Kfn 2013-01-30, § 2).

Yttrande
Det finns behov av nya lokaler för ungdomsgården i Träslövsläge.
Förvaltningen har ett-årsavtal med möjlighet till förlängning, bedömningen
är att verksamheten kan vara kvar ca 1-2 år.
Lokalen i Ankarskolan motsvarar verksamhetens krav och endast vissa
begränsade anpassningar är nödvändiga. Förvaltningen har i dialog med
lokalstrateg och planeringskontoret tittat på möjligheten att hyra nuvarande
matsal med tillhörande utrymmen (ca 500 kvm).
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 november 2013, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0212

Verksamhetsbeskrivning för mobil ungdomsverksamhet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens förslag till inriktning
verksamhetsbeskrivning av mobil ungdomsverksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

i

framtagen

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har begärt och fått 750 tkr (ramhöjande) av
fullmäktige inför 2014 för att etablera en mobil ungdomsverksamhet på
landsbygden. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till
verksamhetsbeskrivning för den nya verksamheten.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 november 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 135.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2011/0045

Kultur- och fritidspolitiskt program
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna reviderad version av kultur- och fritidspolitiskt program,
- ändra namn på dokumentet till kultur- och fritidspolitisk strategi i enlighet
med kommunen riktlinjer för styrdokument (KS 2013/0129-2), samt att
- översända strategin till fullmäktige för fastställande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden arbetade under 2011 fram förslag till kultur- och
fritidspolitiskt program. Programmet har enligt beslut i kommunstyrelsen
varit ute på remiss hos berörda nämnder. Samtliga berörda nämnder är
positiva till programmet med undantag av hamn- och gatunämnden. De
synpunkter som inkommit har diskuterats i arbetsgruppen och programmet
har därefter justerats i de fall det bedömts rimligt. Sammanställning av
inkomna synpunkter med kommentarer redovisas i ett separat dokument.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 2 december 2013, förligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 137.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr 2012/0216

Biblioteksplan för Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- sända biblioteksplanen på remiss till kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden samt socialnämnden, samt att
- sista remissdatum skall vara den 31 mars 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 21 november 2012, § 106, att ge
förvaltningen i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan enligt förvaltningens
förslag till disposition, arbetsmetodik och tidsplan.
Tidsplanen för utarbetande av dokumentet förlängdes i avvaktan på
färdigställande av två dokument vilka skulle beaktas i biblioteksplanen.
Dessa var förslag till ny bibliotekslag samt regional kulturplan. Båda är nu
antagna och har relaterats till i föreliggande förslag till biblioteksplan.
Arbetsutskottet har tidigare avstämt ärendet vid sina möten den 13 mars
2013, § 31, den 8 maj 2013, § 58, och kultur- och fritidsnämnden den 29
maj 2013, § 58.
Arbetsutskottet har slutligen behandlat ärendet den 4 december 2013, § 138.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0166

Samråd detaljplan för Vindragaren 5 och 22, Varbergs
kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka förslaget till detaljplan för Vindragaren 5 och 22 med tillägget att
- fasadmaterial och kulör bör anpassas till kringliggande byggnader så att
det inte ger för dominant intryck.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkanden
Linda Berggren (S) yrkar på att nämnden beslutar om tillägget att
fasadmaterial och kulör bör anpassas till kringliggande byggnader så att det
inte ger för dominant intryck.
Christofer Bergenblock (C) yrkar på att nämnden tillstyrker innehållet i
detaljplaneförslaget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande och finner att kulturoch fritidsnämnden beslutar i enlighet med Christofer Bergenblocks (C)
förslag.
Omröstning begärs.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Christofer Bergenblocks yrkande.
Nej-röst för bifall till Linda Berggrens yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Linda Berggrens
yrkande med 6 röster för och 5 röster emot.
Ja-röstar: Sven Andersson (M), Åse Craft Aronsson (M), Kaarina
Andersson (M), Magnus Nicklasson (S) och Christofer Bergenblock (C)
Nej-röstar: Karolina Mourou (C), Michael Bonde (FP), Linda Berggren (S),
Adelina Sejdijaj Mehmeti (S), Christoffer Johansson (S) och Lars O
Hellsborn (MP).

Beskrivning av ärendet
Föreslagen detaljplan tillåter två stycken flerbostadshus med totalt 19-20
lägenheter. Det ena huset placeras mot Bryggaregatan och föreslås i fyra
våningar varav den fjärde våningen ska vara indragen från fasadlivet. Inne
på gården föreslås en byggnad i totalt sex våningar, inklusive en
källarvåning, som möter den högre bebyggelsen inom Vindragaren 16.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Infarten till planområdet sker via Almebergsgatan och parkering för de
boende sker i parkeringsgarage under byggnaden.

Yttrande
Planförslaget berörs inte av byggnadsminnen och det finns inga kända
fornlämningar. Stadsbilden förändras då två flerbostadshus med en högre
byggnadshöjd uppförs.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 9 oktober 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet den 4 december 2013, § 139 till
kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0204

Samrådshandling för detaljplan för Rolfstorp 20:41
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i samrådshandlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet är beläget i Rolfstorps centrum, mellan väg 153 och Mårtens
väg. Arealen på planområdet är ca 0,3 ha. I planområdet ingår fastigheten
Rolfstorp 20:41 och del av fastigheten Rolfstorp 20:4. Planens syfte är att
möjliggöra för bostadsbebyggelse i två våningar på fastigheten.

Översiktsplanens mål är att stärka kommunens serviceorter med bland annat
bebyggelse så att befolkningsunderlaget kan öka och att orterna kan fortsätta
att utvecklas med god service. Förslaget möjliggör för bostadsbebyggelse i
två våningar. Enligt det markanvisningsavtal som är upprättat förbinder sig
exploatören att bygga 10-12 lägenheter. Planförslaget medger en
byggnadsyta på 650 m2 på fastigheten.
Yttrande
Fler bostäder tillkommer i centrala Rolfstorp vilket är positivt då underlaget
till ortens service ökar. Med ökat boende, ökar behovet av rekreationsmöjligheter i form av tillgång till anläggningar och arrangemang av kulturaktiviteter. I Rolfstorp finns ett rikt föreningsliv med hembygdsrörelse,
folkhusförening och fotbollsförening m.m. Här finns också en idrottsplats
med fotbollsplan. Någon ungdomsgård finns inte vilket bör beaktas i
nämndens fortsatta planering. Den närmaste ungdomsgården finns idag i
Skällinge.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 8 november 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 140.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0206

Nytt vägnamn i Trönninge
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka föreliggande namnförslag med nedanstående i beaktande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av upprättande av en ny detaljplan över Pilgatan etapp 2
erfordras tre nya vägnamn. Stadsbyggnadskontoret föreslår att vägarna
kallas Gråhallskullevägen, Gråhallslyckevägen samt Larsatorpsvägen.
Yttrande
Förslaget till nya vägnamn förefaller vara bra då det knyter an till lokala
namn och historiken inom området. Samlingsnamnet ”Gråhall” förekommer
i namnet för området. ”Gråhall” upprepas också i namn-förslagen. Möjligen
kan man pröva att ta bort namnet i ”Gråhallslyckevägen” och istället kalla
vägen för ”Lyckevägen”. Kanske man då kan se en större tydlighet i de
samlade vägnamnen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 18 november 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 141.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0187

Nya vägnamn i Björkäng
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka föreliggande namnförslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av ny fastställd detaljplan över Björkängs Camping kommer
viss del av Vildrosvägen byggas ut och utgöra cykelväg. Stadsbyggnadskontoret föreslår att de olika delarna efter cykelvägens utbyggnad, kallas
Norra respektive Södra Vildrosvägen. Dessa vägar kommer även att vara
öppna för biltrafik.

Yttrande
Ett nytt grönområde, med en gång- och cykelväg, kommer enligt förslaget
dela nuvarande Vildrosvägen i en Norra och Södra Vildrosvägen.
Namnföreslagen förefaller vara det mest lämpliga i sammanhanget.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 18 november 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 142.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0188

Nytt kvartersnamn vid Fästningen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka föreliggande namnförslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av upprättande av ny detaljplan för Fästningsterrassen
erfordras ett nytt kvartersnamn. Kvarteret begränsas endast av fästningsterrassen.

Yttrande
Fästningsterrassen är i sammanhanget ett vedertaget namn. Därför förefaller
kvarteret Fästningsterrassen vara det mest lämpliga.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 29 november 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2013, § 143.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 138

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. KF § 126 – 2013-11-19. Fyllnadsval av ersättare i kultur- och
fritidsnämnden (Dnr KFN 2013/0220),
2. Kf § 139 – 2013-11-19. Kommunala bidragsbestämmelser för
föreningsverksamhet i Varbergs kommun 2014 (Dnr KFN 2013/0131).
3. Kf § 140 – 2013-11-19. Taxor för hyror och avgifter för kultur- och
fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2014 (Dnr KFN 2013/0103).
4.Kf § 144-2013-1-19. Budget 2014, ram 2015 och 2016 (Dnr KFN
2013/0054).
5. Redovisning av synpunkter inkomna till kultur- och fritidsnämnden under
2:a halvåret 2013 – Dnr KFN 2012/0256, Dnr KFN 2013/0042, Dnr KFN
2013/0041, Dnr KFN 2013/0073, Dnr KFN 2013/0132, Dnr KFN
2013/0145, Dnr KFN 2013/0171, Dnr KFN 2013/0172, Dnr KFN
2013/0190 samt 2013/0203.
6. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottsprotokoll 2013-12-04 (Dnr
KFN 2013/0001).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0044

Ankarvallen
Linda Berggren (S) ställer en fråga beträffande placeringen av
fotbollsplanerna på Ankarvallen efter bygget av den nya konstgräsplanen.
Fritidschef Maria Björklund besvarar frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr 2013/0160

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i januari 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- senarelägga nämndens nästa möte till den 29 januari.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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