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Kfn § 30

Förvaltningen informerar
1. T.f. förvaltningschef Kristina Hylander informerar om att styrgruppen för
firandet av fredsåret 2015 arbetar för närvarande med att ta fram
projektdirektiv.
2. T.f. förvaltningschef Kristina Hylander informerar också om att
nämndens uppdrag att ta fram genusstatistik har påbörjats. Resultatet
kommer att presenteras i maj månad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0212

Mobil ungdomsverksamhet MUVE
Kultur- och fritidsnämnden har fått 750 tkr (ramhöjande) av fullmäktige
inför 2014 för att etablera en mobil ungdomsverksamhet på landsbygden.
Nämnden har också den 18 december 2013, § 130, godkänt förslag till
inriktning i framtagen verksamhetsbeskrivning av mobil ungdomsverksamhet.
Projektets ledare, Konstantia Karagiannaki och Anna Nilsson, presenterar
för kultur- och fritidsnämnden idéer kring hur verksamheten skall bedrivas.
Projektets idé utgår från Vision Varberg 2025 och dess verksamhetsmål är
att deltagarna skall få möjlighet att:
- få ta ansvar
- få uttrycka sig
- uppleva positiv förväntan
- uppleva möjlighet att påverka
- uppleva rättvisa
- ha en tydlig roll
- ha egen identitet
- få möjlighet att samarbeta
- få tillhöra en social gemenskap och struktur
- inspireras och möta förebilder
Mobil ungdomsverksamhet i Varbergs kommun kommer att bedrivas med
hjälp av den s.k. KEKS-metoden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0021

Månadsrapport januari-februari 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 128 603 tkr efter februari
månad. Budgeten har totalt ökat med 7 872 tkr i jämförelse med KFs
budgetbeslut (120 731 tkr) i november 2013. Ökningen är förenad med
driftskostnader på Ankarvallen och Varbergs ishall samt kompensation för
kapitalkostnader avseende 2013 års investeringar. Nämnden har även fått
minskad budget för att redovisningsprinciperna för konstgräsplanerna har
förändrats (kostnadsneutralt).
Nämndens driftsutfall efter februari månad uppgår till 14 706 tkr (11%
förbrukning) vilket är betydligt lägre än föregående års utfall på 23 336 tkr
(19% förbrukning). Avvikelsen beror främst på att serviceförvaltningen inte
debiterat ut några kostnader för lokalhyra och städ samt att vissa bidrag
beräknas betalas ut en månad senare (mars) än förra året (februari).
Övriga poster följer trenden från tidigare år. Prognosen är att kultur- och
fritidsnämnden håller sig inom tilldelad driftsbudget.
Arbetsutskottet har tagit del av preliminär månadsrapport den 5 mars 2014,
§ 37.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 11 mars 2014, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0051

Målstyrningsdokument 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förslag till målstyrningsdokument 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Dokumentet innehåller en sammanfattning av kommunfullmäktiges kulturoch fritidsnämndens mål och inriktningar för 2013-2015. För varje
övergripande mål-och inriktning har kultur- och fritidsnämnden tagit fram
en egen strategisk inriktning och en kvalitetsfaktor (tidigare kallad
prioriterat mål). Till varje kvalitetsfaktor har förvaltningen arbetat fram ett
flertal indikatorer, ett mått/nyckeltal på verksamhetens kvalitet eller
effektivitet, som ger belägg för att påstå att en förändring har skett i relation
till målet.

Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 mars 2014, § 39, samt den 12
mars 2014, § 46.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 28 februari 2014, förligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KFN 2014/0050

Åtgärdsvalsstudie Lindvallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- hemställa hos kommunstyrelsen om att uppdra åt planeringskontoret att
genomföra en förstudie inklusive specificerad kostnadskalkyl när det gäller
ny- och ombyggnad av Lindvallen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Lindvallen är en gammal och sliten anläggning ägd av kommunen.
Föreningen Tofta GIF har sin hemvist vid anläggningen vilket regleras via
ett skötselavtal. Anläggningen är idag undermålig, det saknas tillräckligt
med omklädningsrum och duschar, tvättrum, kontor osv. Anläggningen är
inte heller tillgänglighetsanpassad. Fotbollsplanerna är hårt utnyttjade på
grund av den expansion som föreningen har gjort under senare år, vilket ser
ut att fortsätta i takt med att det byggs nya bostäder inom
upptagningsområdet. Fler planer, bättre bevattningssystem och belysning på
fler planer skulle lösa de problem som finns på anläggningen idag.
I enlighet med kommunens nya regler och arbetsmetoder för investeringar
har förvaltningen gjort en åtgärdsvalsstudie när det gäller eventuell ny- och
ombyggnad av Lindvallen.

Yttrande
I enlighet med åtgärdsvalsstudien ser inte nämnden något annat tänkbart
alternativ för att lösa problemet med Lindvallen än en ny-/ombyggnad av
anläggningen.
Skrivelse från förvaltningen inklusive åtgärdsvalsstudie, daterat den 2 mars
2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2014, § 40.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KFN 2014/0017

Internkontroll 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förslag till internkontrollplan 2014 med föreliggande riksanalys som
underlag
- återrapportering till nämnden sker i samband med tertial- och delårsrapporten, samt att
- slutredovisning sker på nämndens sammanträde i januari 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunallagen ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med intern kontroll
är att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer,
att de offentliga resurserna hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt
samt att nämnden har möjlighet att utöva kontroll över sitt ansvarsområde.
Genom att systematiskt arbeta med internkontroll identifieras förbättringsoch utvecklingsområden samtidigt som återkoppling sker till
verksamheterna.
Den årliga internkontrollplanen baseras på en riskanalys. Nämnden beslutar
utifrån analysen om ca tre kontrollpunkter för 2014. Återrapportering om
hur kontrollpunkterna hanterats ska ske efter beslut av nämnden. I enlighet
med den av fullmäktige antagna strategin för internkontroll ska nämnden
också senast under mars månad innevarande år lämna in en
internkontrollplan. Resultatet av uppföljningen ska lämnas till
kommunstyrelsen senast 31 mars påföljande år.

Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en riskkartläggning av de
områden som identifierats vara viktiga att granska i den interna kontrollen.
Varje riskområde har bedömts utifrån kriterierna sannolikhet och
konsekvens. Därefter har de graderats och placerats på en riskkarta vilket
ger en indikation på riskens sannolikhet och effekt om risken inträffar.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 26 februari 2014, §
21, och beslutat fokusera på följande internkontrollpunkter under 2014:
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- uppföljning av beslut fattade på delegation
- avtal
- underhåll av konst
Kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag (Kfn § 21 – 201402-26) att till nämndens marsmöte utforma en kontrollplan utifrån dessa
punkter.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 27 februari 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2014, § 41.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 37

Sammanträdesprotokoll
2014-03-19

9

Dnr KFN 2014/0016

Delegeringsförteckning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förslag till delegeringsförteckning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nu gällande delegeringsförteckning antogs av kultur- och fritidsnämnden
2004-02-25 och har därefter reviderats vid fem tillfällen. En översyn av
delegeringsförteckningen har genomförts och förslag till ändringar är
gjorda.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 27 februari 2014, föreligger.
Arbetsutskottet behandlat ärendet den 5 februari 2014, § 21, samt den 5
mars 2014, § 42.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0111

Samrådshandling till detaljplan för bostäder på Träslöv 30:1,
Getakärr 6:18 m fl, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka förslag till detaljplan för bostäder på Träslöv 30:1, Getakärr 6:18
med flera.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret ger kultur- och fritidsnämnden möjlighet att yttra sig
över rubricerat förslag till detaljplan. Detaljplanen syftar till att möjliggöra
uppförandet av blandad bostadsbebyggelse i området med ca 140 bostäder
av varierad karaktär. I planhandlingen beskrivs bl.a. lösningar för trafik,
rekreation och lek inom området.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-08-28, Kfn § 91, att tillstyrka
innehållet i samrådshandlingen.
Planförslaget har, efter samrådet, kompletterats med en utförligare
beskrivning av det arboretum som ligger inom planområdet och den
bedömning som gjorts av ”Göteborgs trädgårdar” av vad och vilka delar i
arboretumet som är värdefullt att bevara. Likaså har avsnittet om naturmiljö
och rekreation kompletterats. En arkeologisk utredning har genomförts
sedan samrådet. Resultat och bedömningar redovisas. I planförslaget ingår
också bedömningen att biotopskyddsdispens krävs för att möjliggöra
öppningar i befintliga stenmurar. Biotopskyddsdispens kommer att sökas. I
ansökan kommer att redogöras för kompensationsåtgärder vilka också
beskrivs i planförslaget.
Förvaltningen konstaterar att flera av de synpunkter som kultur- och
fritidsnämnden framförde i yttrande över samrådshandlingen har tagits om
hand och belysts ytterligare i planförslaget.

Yttrande
Förvaltningen konstaterar att flera av de synpunkter som kultur- och
fritidsnämnden framförde i yttrande över samrådshandlingen har tagits om
hand och belysts ytterligare i planförslaget. Det finns därmed inga
ytterligare synpunkter att framföra inom kultur- och fritidsnämndens
sakområde. Förvaltningen föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden
tillstyrker detaljplan för bostäder på Träslöv 30:1, Getakärr 6:18 m.fl.
Justerandes sign
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Skrivelse från förvaltningen, daterad den 3 mars 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2014, § 43.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kfn § 39

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kf § 14 – 2014-02-25. Utredning – Dialog med ungdomar (Dnr KFN
2013/0151).
2. Kultur- och fritidnämndens arbetsutskott – protokoll 2014-03-05 (Dnr
KFN 2014/0008).
3. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – protokoll 2014-03-12 (Dnr
KFN 2014/0008).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 40

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kultur- och fritidsnämndens ledamöters deltagande i seminarium ”Steget
vidare”. Delegation: Christofer Bergenblock (Dnr KFN 2014/0029).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0204

Förslag till detaljplan för Rolfstorp 20:41
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i detaljplanen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för Rolfstorp
20:41. Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i två
våningar av 10 – 12 lägenheter. Kultur- och fritidsnämnden bereds
möjlighet att yttra sig.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-12-18, Kfn § 134, att tillstyrka
innehållet i samrådshandlingen. Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande
pekade på det positiva med att fler bostäder tillkommer eftersom underlaget
för ortens service ökar. Förvaltningen konstaterade också att Rolfstorp är väl
försett med möjligheter till fritidsaktiviteter via rikt föreningsliv. Det finns
också goda möjligheter till idrottsutövande i anläggningarna på orten men
också tack vare aktiva idrottsföreningar. Det påpekades dock att Rolfstorp
saknar ungdomsgårdsverksamhet.
Förslaget har varit på samråd under november – december 2013.
Stadsbyggnadskontoret har, med anledning av inkomna synpunkter under
samrådstiden, reviderat förslaget till detaljplan för Rolfstorp 20:41.
Ändringarna berör dels förtydliganden angående bullervallens utformning
och ägarförhållanden, att dagvattenfördröjningen ska ske inom
kvartersmark, att tomtmark närmast väg 153 används till parkeringsplatser
samt att utrymme ska finnas för källsortering.
Yttrande
Ingen av de efter samrådet förslagna ändringarna i detaljplan för Rolfstorp
20:41 föranleder någon ändring i kultur- och fritidsnämndens tidigare
bedömning.
Det är positivt för serviceorten och den kringligande landsbygden att
möjlighet ges till fler bostäder och ett utökat utbud av bostadstyper, som
underlag för den service som finns på orten.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 18 mars 2014, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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