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Kfn § 143

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar om:
- Hallands kulturplan: dialogmöte är inbokat den 27 januari 2016.
Regionens kulturchef Eva Nyhammar kommer att informera om planens
innehåll
- utredning om skolbiblioteken kommer att påbörjas tillsammans med BUN
- Varberg Calling for Peace – projektet är i slutskedet. Det återstår
utgivning av en bok om projektet samt en utställning, inklusive workshops,
som invigs den 31 januari. Även årets Nyårsfyrverkeri kommer att inneha
inslag från projektet
- den i budgeten för 2016 upptagna tjänsten som lokalstrateg kommer att
utannonseras omgående
- förvaltningens medarbetare Konstantia Karagiannaki, Kajsa Åberg samt
Marianne Castellano har utsetts till årets kreativa värdeskapare
- årets Jul på Rosenfred äger rum den 9 december
Utöver ovanstående information lämnas också av förvaltningschefen en
nulägesrapport om flyktingssituationen i kommunen och om vilka insatser
som kommunledningen förväntar sig av nämnden/förvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0034

Månadsrapport oktober
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten för oktober månad till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens driftutfall efter oktober månad tyder inte på
några anmärkningsvärda avvikelser från budget, förutom det oavskrivna
restvärde på 730 tkr (omläggningen på Påskbergsvallen) som kommer
belasta nämndens utfall. Dock finns en viss osäkerhet kring prognosen för
framförallt intäkterna, varför förvaltningen kommer var något mer
återhållsamma sista tiden på året.
Prognosen för investeringsbudgeten är ett överskott om 1 200 tkr.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 12 november 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 november 2015, § 162.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0128

Ny bokbuss
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie enligt alternativ A i
åtgärdsvalsstudien avseende inköp av en ny bokbuss, samt
- förstudien skall vara klar inför nämndens möte i februari 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Behov, problem, krav
Nuvarande bokbuss är elva år gammal och således avskriven. Bokbussen är
i behov av vissa förändringar för att kunna fungera på ett tillfredsställande
sätt för personalen, låntagarna och miljön. Bland annat fungerar inte
ventilation och luftkonditionering utanför förarhytten. Det medför att
temperaturen på sommaren allt som oftast är över 30 grader medan det på
vintern är kallt och personalen fryser.
Det är dyrt att genomföra dessa förändringar samt undvika höga och kanske
återkommande reparationskostnader. Samtidigt uppfyller inte bussen
kommunens miljökrav och krav på lägre energiförbrukning.
Även storleken på bussen är ibland ett hinder då den besöker kommunens
förskolor. Bussen kommer inte fram till vissa parkeringsplatser och
personalen får bära tunga backar in till förskolorna. Samtidigt kommer det
fler förfrågningarna om att bokbussens ska besöka nya förskolor. Med detta
som grund finns det behov av en ny anpassad bokbuss som eventuellt
kompletteras med en mindre bokbil.
Aktörer och övriga intressenter
Allmänheten, förskolor och grundskolor är de största intressenterna när det
gäller bokbussens verksamhet och mål. Bokbussen används, förutom vid
turerna till invånare på landsbygden, förskolor och vissa skolor, även då
förvaltningen deltar i större arrangemang såsom nationaldagen och Pride.
Övergripande syfte
Syfte med en ny bokbuss är att bibehålla en bra standard på nuvarande
verksamheten, förbättra arbetsmiljön för personalen och utveckla och
utvidga det förvaltningen redan gör. T ex planeras för en regelbunden
veckotur till Mäshults flyktingförläggning. Deltagande i nationaldagen och
Pride har fallit väl ut och som en följd av detta kan man nå ut till fler och
samtidigt även synas på fler ställen, såsom Hallifornia, campingplatser m m.
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För dessa ändamål är bussens storlek ett hinder. Bussen kräver dessutom att
föraren innehar minst C-körkort och kan därför inte användas av all
personal. Därav idén om att komplettera den med en mindre bokbil.
Finansiering
Biblioteket har i dagsläget inte de ekonomiska resurserna som krävs för att,
från egen budget, finansiera inköp av en ny bokbuss.
Pröva tänkbara lösningar
Det finns olika varianter av bokbussar på marknaden, både i mindre och
större storlekar. Det har undersökts vilken typ eller vilka typer av bokbuss
som skulle passa den nuvarande verksamheten samt göra det möjligt att
utöka den. Av de olika alternativen har fyra olika valts ut.
Alternativ A
En ny bokbuss av liknande modell som nuvarande bokbuss kostar, enligt
Fordon- och logistikservice, mellan 3,5 och 4 Mkr. Kommunen kräver att ett
sådant fordon körs på förnybart bränsle. Gas som bränsle är alltför dyrt då
det enbart handlar om en buss. Detsamma gäller att säkerställa servicen för
en gasdriven buss då det är både dyrt och långt till verkstad. Ett möjligt
alternativ är att välja en buss av modellen Volvo 7900 Hybrid som kan
köras på både el och diesel. Priset för en hybridbuss kommer dock att bli
betydligt högre.
Alternativ B
Möjligheten att ha två bokbussar i stället för en har diskuterats. På så sätt
skulle verksamheten kunna utvidgas och nå fler. Investeringskostnaden
skulle i så fall bli den dubbla, d v s ca 8 Mkr. Två bokbussar kommer dock
att, förutom en högre investeringskostnad, även kräva högre drift-, hyresoch personalkostnader. För att kunna använda båda bussar på ett optimalt
sätt krävs det att antal tjänster utökas med minst fyra heltider, två
bibliotekarier och två chaufförer. Utöver detta behövs även ett extra garage
för att inrymma den andra bussen.
Alternativ C
Ett tredje alternativ innebär en satsning på en ny bokbuss samt en mindre
bokbil så som flera kommuner har, t ex Falkenberg och Kungsbacka. En
bokbil kan jämföras med en mindre lastbil eller skåpbil som anpassats för
ändamålet. På grund av vikten kräver bokbilen emellertid att föraren innehar
C-körkort. Kostnaden för en bokbil varierar mellan 1,5 och 2,5 Mkr.
Tillsammans med kostnaden för en större bokbuss blir investeringssumman
ca 6 Mkr. Likt alternativ B, innebär detta högre drift- och personalkostnader
samt en hyreskostnad för ett extra garage som kan inrymma bokbilen.
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Alternativ D
Nackdelen med nämnda bokbuss och bokbil är att de kräver C-körkort och
därför inte kan köras av all personal. I stället för fordon som bara kan köras
av vissa har det undersökts vad som skulle kunna komplettera en ny stor
bokbuss. En mindre skåpbil som skulle kunna användas som
utlåningsstation, sagorum, informationscentral m m. Den skulle bli en mobil
enhet som även kan användas i PR-syfte. Kostnaden skulle kunna minskas
genom att köpa en befintlig skåpbil och omvandlas den till en mini-bokbil.
Personalkostnaden skulle dock inte bli lika stor som i alternativ B och C
eftersom den här typen av bil inte kräver C-körkort. En utökning av
bibliotekarietimmar krävs ändå. Utöver detta tillkommer drift- och
hyreskostnader.
Investeringskostnaden för detta alternativ skulle sannolikt landa på minst 5
Mkr, varav minst 4 Mkr skulle vara för inköp av den stora bokbussen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 28 oktober 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 november 2015, § 163.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0157

Namn på ny ungdomsgård på Rosenfredsskolan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- att anta det föreslagna namnet STN 432 (station 432) på ny ungdomsgård
på Rosenfredsskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I september 2015 lämnade ungdomsgården på Sörse sina nuvarande lokaler.
En ny ungdomsgård är under etablering i lokaler på Rosenfredsskolan.
I förberedelsearbetet med att etablera en ny ungdomsgård har elever på
Påskbergsskolan, Almers skola samt tidigare besökare på Sörse
ungdomsgård fått möjlighet att ta fram förslag på nytt namn för
verksamheten. De förslag som har lämnats är: S-town, Södra Sidan och STN
432 (station 432). Ungdomarnas favorit är STN 432 (station 432).

Yttrande
STN 432 (station 432) är ett namn som ungdomarna har föreslagit och det
arbetssättet ligger i linje med visionen om delaktighet utifrån KEKS idéer.
Det är viktigt att ungdomsgården har ett namn som ungdomar kan ta till sig
och som de associerar till något som de upplever som positivt och modernt.
STN 432 (station 432) är ett namn som har möjlighet att utvecklas. Namnet
kan delas upp och användas enbart som siffror: 432. Det kan också bli så att
ungdomarna väljer att kalla det ”stationen”. Det finns en tradition inom
ungdomskultur där stadsdelars postnummer används, inom hip-hop kultur,
och det är denna tradition namnet knyter an till. Namnet ger associationer
till ungdomskultur samt till rörelse till och från. Det sistnämnda är positivt
då ungdomsgårdarna i Varbergs kommun strävar efter att arbeta mer mobilt
och använda sina gårdar som plattformar för olika aktiviteter. Det knyter
också fint an till Centralen för de äldre ungdomarna i Varbergs kommun.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 20 oktober 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 november 2015, § 164.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 147

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kf § 160 – 2015-10-20. Fyllnadsval av ersättare i kultur- och
fritidsnämnden (Dnr KFN 2015/0165)
2. Kf § 169 – 2015-10-20. Policy och strategi för ANDT (Dnr KFN
2015/0024)
3. Kf § 174 – 2015-10-20. Utredning av Stiftelsen Hallands länsmuseers
framtida organisation (Dnr KFN 2015/0122).
4. Ks au § 424 – 2015-10-06. Tvååkers IF – anhållan om att få teckna ett
arrendeavtal för Övrevi IP (Dnr KFN 2015/0068).
5. Ks § 189 – 2015-09-29. Redovisning av uppdrag – utvärdering av Tyck
om Varberg (Dnr KFN 2015/0110)
6. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – protokoll 2015-11-04 (Dnr
KFN 2014/0276).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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