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Kfn § 87

Information
1. Kommunjurist Anders Eriksson informerar om Personuppgiftslagen
(PUL) samt bakgrunden till varför nämnder och styrelser bör utse ett
personuppgiftsombud.
2. Förvaltningschef Anders Ramsby presenterar huvuddragen i Region
Hallands nya kulturplan samt tidsplan för dess utarbetande.
3. Förvaltningschef Anders Ramsby informerar om att han avser att anställa
en kommunikatör i förvaltningen för tre månaders projekt med att ta fram en
kommunikationsplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0037

Månadsrapport september 2012
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreligger månadsrapport för september 2012.
Kultur- och fritidsnämndens resultat efter nio månader visar ett utfall på
totalt 86 737 tkr (totala kostnader 96 699 tkr och totala intäkter 9 962 tkr)
vilket innebär att 77 % av budgeten har förbrukats. En generell riktpunkt
efter nio månader motsvarar en förbrukning på 75 %. Den här månaden
ligger nämnden totalt 2 procentenheter över riktpunkten, motsvarande siffra
för augusti månad var 0 procentenheter över riktpunkten.
Anledningen till att procentsatsen ökat mellan månaderna beror framförallt
på att bidragen ökat. Vid senaste rapporteringstillfället låg bidragen 1
procentenhet över riktpunkten medan den här månaden ligger bidragen 16
procentenheter över riktpunkten. Bidragen betalas ut vid olika tidpunkter
och under september månad har en stor post för bl.a. aktivitetsstöd
utbetalats.
Övriga utgifter ligger fortfarande 3 procentenheter över riktpunkten (70 %)
och det beror, som tidigare nämnts, på kostnader förknippade med
Påskbergsvallen samt konst- och kulturavdelningens förbrukning.
Servicenämnden har tagit beslut om att kultur- och fritidsnämnden kan
överföra vissa delar av sina kostnader förknippade med Påskbergsvallen till
deras anpassningskonto. Bedömningen är nu att man hamnar kring
riktpunkten.
Intäkterna ligger lågt (69 %), men stora faktureringar görs i slutet på året,
exempelvis för kulturskolans avgifter och Sjöaremossens Isbana till
Kungsbacka kommun. Eftersom fritid fakturerar stora delar av sina intäkter
vid 6 olika tillfällen under året blir det ofta en förskjutning av intäkterna.
Bedömningen är att man hamnar kring riktpunkten eller något under.
Kapitalkostnader (75 %) och lokalhyra/fastighetsservice (75 %) och
personalkostnader (73 %) ligger kring riktpunkten och följer plan.
Bedömningen är fortfarande att hela förvaltningen kommer att klara sig
inom tilldelad budgetram även om någon avdelning bedöms gå med
underskott. Stort fokus läggs på fritidsavdelningen samt konst- och
kulturavdelningens budget under sista delen av året.
Justerandes sign
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Investeringsbudgeten bedöms hamna på ett överskott om 3 800 tkr.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 4 oktober 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 91.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0198

Ianspråktagande av fondmedel för bad- och simverksamhet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ur nämndens fond anslå 160 tkr till att utveckla bad- och simhallsverksamheten i Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tidigare tagit fram en badutredning som beskriver hur
man på olika sätt kan arbeta för att utveckla befintlig bad- och
simhallsverksamhet i Varbergs kommun. Flera punkter i utredningen har
redan dragits igång under hösten, bland annat vattengympa i Veddige
simhall och familjedagar på Håstens simhall. Bägge med goda resultat.
För att gå vidare i detta krävs ytterligare insatser. Det handlar bland annat
om komplettering av möbler och lös inredning till caféet på Håstens simhall,
översyn av befintliga omklädningsskåp, kompetensutveckling av personalen
samt marknadsföringsinsatser i media.
Kompetensutveckling
Möbler/inredning
Översyn omklädning
Marknadsföring

60 tkr
30 tkr
40 tkr
30 tkr

Under förutsättning att förvaltningen får ta del av fonderade medel i enlighet
med ovan kommer omklädningsrums- och simhallsmiljön att bli förbättrad i
linje med kundernas önskemål. Personalen kommer att vidareutvecklas
inom området som rör kundbemötande och kundfokus. För att möta behovet
av bland annat fler vattengympapass kommer också fler ur personalgruppen
att få utbildning i att hålla i sådana aktiviteter. Satsningen på
marknadsföring kommer förhoppningsvis att medföra att fler kommuninvånare får upp ögonen för anläggningarnas utökade utbud och att fler tar
sig till anläggningarna.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 3 oktober 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 92.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0140

Konkurrensprövningspolicy
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna upprättat underlag som svar till kommunstyrelsens arbetsutskott
avseende förslag till konkurrensprövningspolicy.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav i samband med budget 2010 kommundirektören i
uppdrag att ta fram en upphandlingsstrategi för Varbergs kommun.
Framtagandet av en konkurrensprövningspolicy är en del i detta uppdrag.
Syftet med policyn är att den ska beskriva hur Varbergs kommun arbetar för
ökad valfrihet samt högre kvalitet och kostnadseffektivitet för bästa möjliga
service till medborgarna i enlighet med verksamhetsmål och vision 2025.
Förslaget till konkurrenspolicy behandlas av Kommunstyrelsen för vidare
beslut i Kommunfullmäktige.

Yttrande
I nulägesrapporten har andel konkurrensutsatt verksamhet i Varbergs
kommun inventerats. Kultur- och fritidsförvaltningen har enligt denna
inventering visat sig ha lite eller ingen verksamhet på entreprenad.
Uppgifterna är baserade på data från SCB, Statistiska Centralbyrån. I denna
statistik finns inte verksamhet som drivs av föreningar med. Det finns ingen
jämförande statistik för hur mycket verksamhet inom kultur- och
fritidssektorn som bedrivs på entreprenad i andra kommuner. Men generellt
sett är troligen verksamheter inom kultur- och fritidsområdet i låg
utsträckning utlagda på entreprenad eftersom många av verksamheterna har
en hög grad av subventionering och därmed ger få ekonomiska incitament
till privata aktörer att driva dessa.
Förvaltningen anser att den framtagna policyn är tydlig och enkel, men att
följande delar bör utredas ytterligare:
 Upprättande av tillämplig förvaltningsorganisation: utredningen som
ligger till grund för policyn diskuterar inte om detta ska ske inom
ramarna för befintlig verksamhet. Eftersom det krävs helt andra
typer av kompetenser för att upprätta den typ av organisation som
beskrivs än de vi har idag, bör detta konsekvensbeskrivas. Särskilt
avseende förändringar för nuvarande anställda och vilka kostnader
detta eventuellt innebär.

Justerandes sign
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Upprättande av särskild kompetens för att hantera krissituationer och
återta verksamhet i egen regi: det finns inte idag erfarenhet av den
typen av hantering och kräver antingen ny kompetens och/eller en



djupare beskrivning av hur en sådan kompetens/verksamhet ska se
ut.
Uppföljning: det finns idag en avsaknad av gemensamma system för
uppföljning och utvärdering. System bör tas fram som möjliggör en
central uppföljning av verksamhet – oavsett om den läggs ut på
entreprenad eller drivs inom kommunal regi.



Skrivelse från förvaltningen, daterad den 25 september 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 93.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdrag:
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Dnr KFN 2012/0167

Revisionsrapport: Bisysslor
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna upprättat underlag som svar till revisionen avseende bisysslor i
Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
KPMG har av revisorerna i Varbergs kommun fått i uppdrag att granska
rutiner för hur kommunen dokumenterar bisysslor samt informerar om vad
som gäller för regler avseende bisysslor. Bakgrunden till granskningen är att
revisionen bedömt att det finns brister i den interna kontrollen samt att
verksamhetsansvariga har låg vetskap om i vilken utsträckning anställda har
en bisyssla. Det finns också brister i hur verksamheterna efterlever de
rutiner som finns framtagna centralt avseende anställda och tillåtna
bisysslor. På grund av dessa brister kan kommunen inte säkerställa att de
anställdas bisysslor är förenliga med gällande regelverk.

Förvaltningens överväganden
Inom kultur- och fritidsförvaltningen visar granskningen att det finns 26
anställda som har en eller flera bisysslor. Av dessa är, enligt kommunens
PA-system, två angivna som chef i någon omfattning. På förvaltningen finns
det inte specifika rutiner framtagna för hur information om bisysslor ska
hanteras utan det är de centrala riktlinjerna som tillämpas i den mån de är
kända. Förvaltningen föreslår att rutiner för hantering av bisysslor ingår som
en internkontrollpunkt för 2013 samt att personalkontoret centralt tar fram
reviderade riktlinjer för bisysslor för kommunanställda. Dessa bör också
beslutas formellt, i enlighet med revisionens förslag.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 25 september 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 94.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KFN 2011/0190

Verksamhet i Ungdomens Hus
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om att
- utreda och föreslå lämpliga lösningar för att tillgodose lokalbehoven för de
olika verksamheterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare tagit beslut (Kfn § 81 – 2012-09-26)
om att godkänna förvaltningens utredning om lokalförutsättningar för att
flytta Ungdomens Hus till Rosenfredsskolan. Denna utredning skall ligga
till grund för det fortsatta arbetet att utreda förutsättningarna avseende
verksamhet, lokalanpassningar och personalbehov.
Eftersom utredningen avseende lokalbehov berör mer än en nämnds
verksamhetsansvar föreslås att kommunens lokalstrateg förutsättningslöst
och tillsammans med berörda förvaltningar utreder hur samordning av
lokaler bäst kan tillgodoses.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 3 oktober 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 95.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdr.

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
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Dnr KFN 2012/0174

Bäring, före detta Bidevind
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ingå som part i den nya samarbetsorganisationen Bäring i enlighet med
verksamhetsplanen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt kultur- och
fritidsförvaltningen har gemensamt utarbetat en verksamhetsplan som ligger
till grund för en ny skolsocial samarbetsorganisation. Planen formulerar
uppdrag och innehåll utifrån ett 6-21-årsperspektiv. Planen lägger också
grunden för den arbetsprocess som skall bidra till att barn och ungdomar får
det stöd som de behöver i ett tidigt skede.
För den nya verksamheten utvecklas nya rutiner och riktlinjer. Förslag på
nytt verksamhetsnamn är Bäring.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 27 november 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 96.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdr.
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Dnr KFN 2011/0072

Konsthallen/Hamnmagasinets

fortsatta

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- med utgångspunkt från utredningens förslag ge förvaltningen i uppdrag att
ta fram verksamhetsbeskrivning för konsthallen Hamnmagasinet samt att
- verksamhetsbeskrivningen skall vara klar till nämndens decembermöte.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 14 december
2011, Kfn § 143, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda verksamheten i
Konsthallen/Hamnmagasinet. Öppnandet av en ny konsthall i Kulturhuset
Komedianten innebär att kommunen nu ansvarar för två konsthallar. En
avgörande fråga i utredningen är om Varbergs kommun ska fortsätta driva
utställningsverksamhet i två lokaler och om det finns möjlighet att samverka
med andra intressenter.
Kultur- och fritidsförvaltningen har under våren 2012 samlat information
och fört diskussioner med olika aktörer i Halland. Samtal har förts med
Region Halland, Konst i Halland (regionalt konstresurscentrum som drivs
gemensamt av Region Halland och Hallands Konstmuseum), regionala
konstnärer samt med Varbergs Konstnärsförening. Dialogen har främst
handlat om att hitta nya samverkansmöjligheter genom till exempel
internationella konstutbyten bland annat genom så kallade ”Artists in
Residence”. Samtal har också förts över hur lokalen skulle kunna användas
för gränsöverskridande möten mellan musik, konst och dans. Att hitta nya
infallsvinklar av mer experimentell natur verkar vara den mest tilltalande
tanken hos alla samtalsparter. Hamnmagasinet skulle kunna bli ett centrum
för kulturella och kreativa näringar – en mötesplats för regionala
kulturaktörer och samtidigt skapa förutsättningar för att locka till sig en
yngre publik. Ett samarbete över alla gränser och alla åldrar skulle vara
kreativt och berikande för alla.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 3 oktober 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 97.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0177

Samrådshandlingar för detaljplan
Gröningagård, Varbergs kommun

Hansegård

och

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i samrådshandlingen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planenheten på stadsbyggnadskontoret önskar kultur- och fritidsnämndens
yttrande över rubricerat ärende.

Yttrande
I Trönninge bor idag ca 950 personer. Befolkningsökningen förväntas totalt
öka till ca 62000 i kommun runt 2015. Tendensen är att familjer söker sig
från storstadsområdena till mindre orter som Varbergs kommun. Antalet
barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år förväntas därför öka till ca 8800 2015.
Med detta som underlag kan det tänkas, att det nu aktuella området kan bli
attraktivt för barnfamiljer. I dagsläget finns inte några specifika åtgärder för
att möta kommande befolkningsökning inom området. Detta bör tas i
beaktande inför den framtida planeringen. Närliggande anläggningar är
Lindvallen i Tofta som idag utnyttjas till sin fulla kapacitet. Verksamheter
som har anknytning till Trönninge utnyttjar också Håstens idrottsplats.
Några övriga anläggningar med verksamhet, i nämndens regi, finns inte
inom området. Ur kulturhistorisk synvinkel är området intressant vilket
också framgår av underlaget. Bolsestugan, Severin Nilssons ateljé och
sommarstuga, är i kommunens ägo. Anläggningen används flitigt vid olika
högtider och traditionella arrangemang av Lindbergs hembygdsförening.
Anläggningen förvaltas av serviceförvaltningen men regleras administrativt
av kultur- och fritidsnämnden.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 september 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 98.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdr.
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Dnr KFN 2012/0173

Nytt kvartersnamn i hamnområdet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ej tillstyrka namnförslaget ”Vikaren” samt att
- istället föreslå ”Tumlaren” som kvartersnamn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En ny detaljplan har fastställts söder om Getterövägen och reningsverket.
Varberg Energi bygger här en ny fjärrvärmeanläggning vilket kräver ett nytt
kvartersnamn. Stadsbyggnadskontoret föreslår att kvarteret benämns
Vikaren med hänvisning till närliggande kvartersnamn.

Yttrande
I närliggande kvarter sker en sammanblandning mellan fiskar och valars
namn. Önskemålet i detta ärende kan tolkas som att ett ”valnamn” föreslås
som kvartersnamn. Förslaget är kvarteret ”Vikaren”.
Benämningen vikare är ingen val utan en sälart som förekommer i Norra
Ishavet och Stilla Havet. Det finns också en art som förekommer i Östersjön
och i de stora Finländska och Ryska insjöarna.
Vikval är benämningen på en val som finns i alla hav på norra halvklotet.
Denna uppträder inte i grunda vatten som Nordsjön eller Östersjön.
I detta fall bör ett namn på en ”val” användas som kvartersnamn, som har
någon av anknytning till Varberg. Därför föreslås benämningen kvarteret
”Tumlaren”.
Tumlare är den minsta av tandvalarna och starkt på tillbakagång. Den finns i
begränsad omfattning bl.a. i Skagerack, Kattegatt och Östersjön. Stundtals
kan man se den utanför Varbergs kommuns kustvatten.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 september 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 99.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr.
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Dnr KFN 2012/0181

Sammanträdestider 2013
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- fastställa följande sammanträdestider för sina möten 2013:
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 juni, 28 augusti, 25
september, 23 oktober, 20 november och 18 december med början kl. 14.00.
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Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har att fastställa nästa års sammanträdestider.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 19 september 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2012, § 101.
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Kfn § 98

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
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1. Kf § 125 – 2012-09-18. Svar på motion om att ta fram en plan för att
skapa bättre konstnärlig utsmyckning i hela kommunen (Dnr KFN
2012/0193).
2. Kf § 126 – 2012-09-18. Svar på motion om plan för konstnärlig
utsmyckning (Dnr KFN 2012/0192).
3. Sn § 198 – 2012-09-24. Förändring av skolsocial verksamhet i samverkan
med barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
(Dnr KFN 2012/0174).
4. BUN § 106 – 2012-08-27. Bäring före detta Bidevind (Dnr KFN
2012/0174).
5. Kf § 129 – 2012-09-18. Svar på motion om att förbättra nyttjandet av
stenbrottet (Dnr KFN 2011/01604).
5. Kf § 132 – 2012-09-18. Arrendekontrakt för Tvååkers IF (Dnr KFN
2012/0194).
6. Kf § 128 – 2012-09-18. Svar på motion om lekparker för vuxna med
träningsrädskap (Dnr KFN 2011/0105).
7. Kf § 116 – 2012-09-18. Kostpolicy för Varbergs kommun (Dnr KFN
2012/0034).
8.Svn § 56 – 2012-09-27. Anpassning Påskbergsvallen (Dnr KFN
2012/0157).
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Kfn § 99

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
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1. Anstånd med betalning Cirkus Sidney. Summa 16 715 kr. Delegation:
Johan Suomela (Dnr KFN 2012/0079).
2. Beviljade registreringar 17 § lotterilagen, juni-september 2012:
Demensföreningen samt GF Friska Viljor. Delegation: Nina Brunhage (Dnr
KFN 2012/0063).
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Dnr 2011/0117

Friidrottshall i Varberg
Magnus Niclasson (S) ställer en fråga om friidrottshallens byggstatus.
Ordföranden besvarar frågan.
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