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Kfn § 57

Information
1. Förvaltningen rapporterar: fördelning av höstens tider i simhallarna har
överlämnats från förvaltningen till Varberg Sim för ställningstagande.
2. Förvaltningen rapporterar: Handbollsklubben Varberg har från
Riksförbundet ej beviljats dispens för matcher i Idrottshallen.
Serviceförvaltningen arbetar f n med kostnads-kalkyler för eventuella
ombyggnadsarbeten i Idrottshallen på Danska vägen.
3. Förvaltningen rapporterar: sprängning av bergsknallar i samband med
anläggande av konstgräs-planen på Övrevi IP har kostnadsberäknats till 1,5
mkr. Fullmäktige kommer att ta ställning till ett eventuellt extra anslag till
projektet.
4. Förvaltningen rapporterar: planhyra i samband med Varbergs BoIS FC
match på Påskbergsvallen har ifrågasatts av klubben i en artikel i Hallands
Nyheter. Hyressättning har dock skett i enlighet med gällande taxa.
5. Ordförande informerar att kommunstyrelsen har fattat beslut om att
uppdra åt kommundirektören att tillsammans med berörda förvaltningar
utreda möjligheter och konsekvenser av en ny simanläggning kring
nuvarande simstadion samt att utreda möjligheter och konsekvenser av att
överlåta byggande och drift till en förening.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0037

Månadsrapport maj 2012
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga månadsrapporten för maj månad till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreligger månadsrapport avseende maj 2012.

Sammanfattning
Under maj månad har nämnden fått en ramökning på 140 tkr avseende ett
bidrag till Videbergs byggnadsförening (hissinstallation). Nämndens nya
ram efter förändringen är 111 986 tkr. Fördelning av ny ram:
-

Fritid har erhållit 140 tkr och ny ram för avdelningen är 54 313 tkr.

Till den här månaden hade man från centralt håll problem med inläsning av
lönefilen p.g.a. av uppdatering av ett system. Konsekvenserna av detta blev
att avdelningscheferna inte kunde kommentera sitt utfall till den här
månaden. En övergripande analys av utfallet finns presenterad i rapporten
den här månaden.
En generell riktpunkt efter fem månader motsvarar en förbrukning på 42 %.
Hela nämndens förbrukning för angivet tidsintervall ligger på 45 %, alltså 3
procentenheter över den generella riktpunkten. I april månad låg riktpunkten
5 procentenheter över riktpunkten. Anledningen till att procentsatsen
minskat mellan månaderna är att nettoutfallet är 1 100 tkr lägre i maj (8 292
tkr) än april (9 392 tkr). Det är framförallt intäkterna (fritidsavdelningen har
fakturerat för perioden mars och april) som är betydligt högre än föregående
månad som ligger till grund för resultatförbättringen.
Övriga kostnadsposter följer plan:
– Bidragen utbetalas vid orgelbundna tider (stora utbetalningar i början på
året) varefter stor avvikelse.
– Kapitalkostnader och lokalhyra/fastighetsservice ligger på riktpunkten.
– Övriga utgifter ligger precis som föregående månad 2 % under
riktpunkten.
– Personalkostnader ligger 2 % över riktpunkten (precis som föregående
månad) men prognosticeras att gå ner under sommarmånaderna.
Justerandes sign
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Det finns två verksamheter vars siffror sticker ut och som det finns skäl att
bevaka lite extra. Det är som tidigare nämnt kulturverksamheten (inom
konst- och kulturavdelningen) men även idrottsplatser och bollplaner (inom
fritidsavdelningen).
Skrivelse från förvaltningen föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 juni 2012, § 54.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0030

Uppföljning internkontroll 2011
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna genomförd uppföljning av följande internkontrollpunkter för
2011:
* Säkerhetsställande av nödvändig upphandlingskompetens
* Rapportering av delegeringsbeslut
* Barnkulturverksamheten
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har den 23 februari 2011, § 20, beslutat att välja
följande områden för granskning under 2011:
1. Säkerställande av nödvändig upphandlingskompetens
2. Rapportering av delegeringsbeslut
3. Kvalitetssäkring av det systematiska arbetsmiljöarbetet
4. Barnkulturverksamheten
Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 14 december 2011, § 139, att
godkänna förvaltningens uppföljning av internkontroll 2011 samt att
fortsätta utvecklings- och förbättringsarbetet avseende upphandling,
rapportering av delegeringsbeslut och barnkulturverksamhet. Uppföljning av
kvarstående internkontrollpunkter skulle ske vid nämndssammanträdet i juni
2012.
Arbetsutskottet har återremitterat ärendet den 13 juni 2012, § 55, till
förvaltningen för kompletteringar under pkt 2.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 14 juni 2012, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2011/0141

Rapport om översynen av lokal- och anläggningsbidrag samt
utredningen kring allmänna riktlinjer/differentiering hyror
och taxor
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ett extrainsatt arbetsutskott behandlade rubricerat ärende den 27 juni 2012,
§ 60, och fattade beslut om fortsatt handläggning.
Vid dagens sammanträde redovisas ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2011/0228

Rapport
om
handläggning
av
ärendet
bidragsbestämmelser
för
arrangörsoch
kulturföreningar

kring
övriga

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ett extrainsatt arbetsutskott behandlade rubricerat ärende den 27 juni 2012,
§ 61, och fattade beslut om fortsatt handläggning.
Vid dagens sammanträde presenteras de viktigaste punkterna i förslaget till
de nya bestämmelserna:
* ett förtydligande från kultur- och fritidsnämnden varför man stöder
förenings- och projektdriven kulturverksamhet
* förtydligande och utökning av kategorier som kan söka stöd för
kulturverksamhet
* arrangörsföreningar inom kulturområdet söker årliga verksamhetsstöd
istället för att teckna avtal
* samtliga som söker stöd skall ange hur man genom sina arrangemang eller
projekt bidrar till uppsatta mål i det kultur- och fritidspolitiska programmet
* en koppling bör finnas till Vision 2025
* ungdomspotten bör lyftas upp och tas med i nya bestämmelser
* förväntad effekt av nya bestämmelser: fler projekt och bättre spridning av
kommunalt stöd till kulturverksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0093

Strategisk bebyggelse- och utvecklingsplan 2012/2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna upprättat underlag som svar till planeringskontoret avseende
Förslag till strategisk bebyggelse- och utvecklingsplan 2012-2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun växer hela tiden och därmed ökar behovet av fler
bostäder och verksamhetsområden. En av de strategiska målinriktningarna
som antagits av kommunfullmäktige är fler bostäder för ökad attraktivitet.
För att nå detta mål har kommunstyrelsen gett planeringskontoret i uppdrag
att ta fram en strategisk plan. Planen visar på var, hur och när utbyggnad
kan ske inom tidsramen 2012-2016. Målet är att byggandet av 350 nya
bostäder ska påbörjas varje år. Totalt under en 20-årsperiod ska 7 000
bostäder byggas i kommunen. Planen har tagits fram av planeringskontoret
och stadsbyggnadskontoret tillsammans med representanter från barn- och
utbildningsförvaltningen.

Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har verksamheter över hela kommunen. Kulturoch fritidsnämnden ska finnas till för alla kommuninvånare med utbud både
inom fritidssidan och inom kultursidan. En del av de verksamheter som
kultur- och fritidsnämnden ansvarar för är inte beroende av fysiska lokaler
eller anläggningar. Nämnden gör också årligen stora satsningar både i
befintliga anläggningar och i nya. Dessa satsningar ska fördelas dels på
befintligt behov dels på framtida behov. Satsningar som görs bör givetvis
fördelas rättvist och jämnt över kommunen, men satsningarna ska också
vara rationella och långsiktiga samt behovsstyrda. Med en tydlig inriktning
från kommunledningen var satsningarna avseende bostadsbyggande
kommer att ligga framåt i tiden påverkar det också kultur- och
fritidsnämndens investerings- och utvecklingsarbete. När nya bostäder och
skolor byggs kommer det också att komma krav på fritidssysselsättningar –
både för barn och vuxna. De av kultur- och fritidsnämndens verksamheter
som inte är beroende av fysiska anläggningar är lättare att planera och
utveckla på kort sikt, men de verksamheter som är beroende av stora
investeringar och eventuella ny- eller ombyggnationer kräver en länge
planering.
Utöver detta kräver planering av nya områden/nybyggnationer ett
helhelhetsperspektiv där kultur- och fritidsnämnden anser att de delar
nämnden representerar spelar en viktig roll, både avseende den fysiska
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-06-27

9

utformningen, till exempel upprättandet av spontanidrottsplatser, men också
avseende den visuella och kreativa upplevelsen, till exempel genom
konstnärlig miljögestaltning. För att nå målet med fler bostäder för ökad
attraktivitet krävs också att de bostadområden som tillkommer tillgodoser
mer än människors behov av tak över huvudet. Attraktiva bostadsområden
innehåller också inslag av kreativa miljöer och mötesplatser – områden där
våra verksamheter kan bidra i hög utsträckning. Som en ytterligare
dimension kan nämnas att både rörelse och konstnärliga sinnesintryck
verkar positivt på människors hälsa. Att skapa förutsättningar för att
förbättra folkhälsan är lika viktigt som att samhällsplanera utifrån att skapa
hållbarhet ur miljösynpunkt. Kultur- och fritidsnämnden ser det därför som
ytterst viktigt att kommunen arbetar fram formaliserade och organiserade
former för det arbete som berör samhällsbyggnadsprocessen för att redan i
planeringsarbetet få med alla berörda förvaltningar.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 21 maj 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat den 13 juni 2012, § 58.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Spara

Justerandes sign
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Dnr KFN 2012/0126

Mål och inriktning 2013
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta Mål och inriktning för kultur- och fritidsnämnden 2013 samt
- ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens möte den 29 augusti 2012 ta
fram förslag till strategier för åtgärder och uppföljning kopplade till målen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 12 april 2012, § 69, antagit Alliansens förslag
till mål och inriktningar 2013-2015 där nämnder och styrelser får i uppdrag
att med utgångspunkt från visionen och detta mål och inriktningsdokument,
utarbeta egna mål för sina verksamheter samt beskriva hur man ska bidra till
måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål.
Noteras att arbetet med kultur- och fritidsnämndens mål och inriktningar
2013-2015 påbörjades den 30 maj 2012 under studiedagen som ägnades åt
ämnet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 juni 2012, § 59, samt den 27
juni 2012, § 62, och tagit fram följande mål och inriktningar för kultur- och
fritidsnämndens verksamhet:

Mål och inriktning för kultur- och fritidsnämnden 2013
Verksamhetsidé
Kultur- och fritidsnämnden ska genom sina verksamheter underlätta för
människor att ta vara på och utveckla sina intressen inom kultur, fritid och
idrott. Samtidigt ska människor kunna ta del av upplevelser som utmanar
det invanda. Genom att tillhandahålla bra verksamheter och välskötta
anläggningar samt genom att stötta föreningslivet vill vi bidra till goda
villkor för kultur- och fritidslivets utveckling. Vi vill skapa förutsättningar
för människor att växa och förverkliga sina drömmar.

Justerandes sign
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Förhållningssätt
Hållbarhet

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att verksamheter och anläggningar
hanteras på ett långsiktig hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Delaktighet

Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta i nära dialog med allmänhet och
föreningar för att utveckla våra verksamheter och anläggningar på ett bra
sätt. Alla människor har lika stort värde och ska ha samma möjligheter till
självförverkligande oavsett förutsättningar. Detta är lika viktigt inom
kulturen som fritiden eller idrotten, oavsett om man är åskådare eller
delaktig utövare.
Mål 1 – Miljö och klimat
Inriktningar

Inom ramen för de anläggningar och de verksamheter som Kultur- och
fritidsnämnden ansvarar för ska finnas utrymme att förbättra det konkreta
miljöarbetet. Detta handlar både om den interna styrningen och om arbetet
gentemot våra kunder. Vi ska underlätta för medborgare, föreningar och
personal att bidra till ett miljömässigt hållbart beteende.
Prioriterat mål

Vi ska bidra till en ökad miljömedvetenhet och ett förbättrat miljöbeteende
hos medborgare och föreningar som är delaktiga i våra verksamheter och
anläggningar.
Mål 2 – Företagsklimat
Inriktningar

En allt viktigare del i näringslivet är de kreativa och kulturella näringarna.
Här ingår såväl turism och upplevelseindustri som rekreation och kultur.
Genom att bejaka konstnärliga uttrycksformer, kreativa miljöer och ett gott
näringslivsklimat underlättas för de kreativa näringarna att etablera sig i
Varberg.
Prioriterat mål

Vi ska bidra till att skapa goda förutsättningar för kreativa och kulturella
näringar att etablera sig och verka i Varbergs kommun.
Justerandes sign
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Mål 3 – Bostäder
Inriktningar

Vid utvecklingen och utformningen av såväl nya som äldre bostadsområden
och samhällen är det viktigt med en medveten miljögestaltning.
Miljögestaltningen handlar såväl om utformningen av gator och torg som
konstnärlig utsmyckning, vilket kan bidra till att skapa identitet och
sammanhållning i ett område. Även plats för fysisk aktivitet och rekreation
är en viktig del i utformningen av bostadsområden och samhällen. Därför är
det också viktigt att arbeta målmedvetet med dessa frågor.
Prioriterat mål

Vi ska i samverkan med andra nämnder verka för att utveckla en medveten
miljögestaltning i hela Varbergs kommun.
Mål 4 – Välfärdens kärna
Inriktningar

Välfärdens kärna handlar inte bara om omsorg och utbildning utan även om
de inslag i tillvaron som ökar livskvalitén och lusten att lära. Kultur- och
fritidsnämnden ska genom sina verksamheter bidra till att stärka kvalitén i
välfärdens kärna. Genom en stärkt självkänsla kan människor lättare bryta
utanförskap, uppleva livsglädje och ta till sig nya kunskaper.
Prioriterat mål

Vi ska genom våra verksamheter bidra till att stärka människors självkänsla
i samarbete med föreningar och andra nämnder.
Mål 5 – Ungdomar och unga vuxna
Inriktningar

Genom att ge ungdomar och unga vuxna möjlighet till reellt inflytande i
samhället skapas en större förståelse för det demokratiska systemet. Därmed
ges också en bättre grogrund för att ta ett aktivt medborgaransvar i
samhällsutvecklingen. Genom attraktiva mötesplatser kan ungdomar och
unga vuxna också ges möjlighet att själva bidra till meningsfull
sysselsättning. Därigenom kan unga människor i riskzonen fångas upp och
utanförskap brytas.
Prioriterat mål

Vi ska bidra till att ungdomar och unga vuxna ges förutsättningar för
delaktighet och en meningsfull sysselsättning.
Justerandes sign
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 juni 2012, § 62.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 64

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Beviljade registreringar 17 § lotterilagen, april-maj månad 2012.
Delegeringsbeslut: Nina Brunhage.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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