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Kfn § 37

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar om:
– personalärenden
– kulturdialogen med Region Halland där man från presidiets sida
framhållit Världsarvets Grimetons betydelse för regionen
– kommunstyrelsen har bifallit nämndens ansökan om medel till
Sommarakademin
– konferensen med Kommunala Handikapprådet
– pågående arbete med kundservicen
– EU-projektet som just nu har sex medlemmar
– genomförda kompetensutbildningar för personalen
– förvaltningen kommer att involveras i samband med
kommunens satsning på skateparker och multipark, som HGN
ansvarar för
– presidiemöte med hamn- och gatuförvaltningen om konstnärlig
utsmyckning på landsbygden
2. Fritidschef Mari Hagborg Lorentzon informerar om:
– avdelningens personalärenden
– invigning av Trönninge Idrottscentrum, Tresteget, äger rum den 20
augusti, förhandsvisning för föreningar den 30 maj
3. Ungdomschef Jari Kajanne rapporterar om:
– personalärenden
– Rosenfredsfestivalen 20 maj
– nycirkusen till sommaren
– utvecklingsarbete på kulturskolan
– UKM (Ung Kultur Möts)
– tidningsutgåvan
4. Kulturchef Ingemar Arnesson informerar om:
- Dansens dag 29/4.s
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Kfn § 38

Information om Junior och Trygg i Varberg
Föreningscoach Hanna Erixon informerar om och utvärderar det, i två år
pågående, arbetet med Juniorprojektet. Verksamheten riktar sig till barn
och unga mellan 9-13 år som vill öka sin fysiska aktivitet genom att prova
olika träningsformer utifrån sin egen förmåga och vilja.
Verksamhetsutvecklare Kristina Wallin presenterar samverkan inom
trygghets- och folkhälsoarbetet. Överenskommelse mellan Varbergs
kommun och polis 2016-2017, prioriterade fokusområden och insatser i
handlingsplanen likaså.
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Dnr KFN 2017/0020

Månadsrapport mars
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporten för mars månad till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens driftbudget uppgår till 141 636 tkr efter mars
månad och har därmed ökat med 796 tkr i jämförelse med februari månad.
Anledningen till budgetökningen är att nämnden har fått kompensation för
ökade kapitalkostnader för 2016 års investeringar med 496 tkr samt 300
tkr för ökad hyra för Postmästaren. Orsaken till hyresökningen är att
skatteverket haft synpunkter på att Varbergs fastighets AB (fastighetsägare)
hyressättning mot kommunen tidigare inte varit marknadsmässig.
Nämndens preliminära driftutfall efter mars månad uppgår till 39 029 tkr
vilket innebär att 28 % av budgeten är förbrukad. Det är 3 procentenheter
över den generella riktpunkten som uppgår till 25 % och 1 procentenhet
över föregående års förbrukning som låg på 27 %.
I 2017 års investeringsbudget finns 2 000 tkr i ram för mindre
verksamhetsinvesteringar och 1 000 tkr för mindre konstnärlig gestaltning.
Efter kommunfullmäktige fattat beslut om årsredovisningen för 2016
kommer även investeringen i inventarier till Träslövsläges ungdomsgård
(750 tkr) flyttas till investeringsbudgeten. Investeringsbudgeten kommer
därmed uppgå till 3 750 tkr för 2017. Hittills har 91 tkr använts.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 5 april 2017, § 40.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 29 mars 2017.
Månadsrapport mars 2017.

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.

Övervägande
Inga anmärkningsvärda avvikelser bedöms inträffa utifrån lagd budget
inklusive ianspråktagna medel ur resultatreserven. Samma bedömning görs
för investeringsbudgeten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0043

Avtal mellan Kungsbacka och Varbergs
kommuner om Sjöaremossens bandybana
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna Avtal istidskostnader (KFN 2017/0043-6) mellan Kungsbacka
kommun och Varbergs kommun beträffande ekonomisk samverkan
avseende Sjöaremossens isbana,
2. godkänna Avtal kapitalkostnader (KFN 2017/0043-7) mellan
Kungsbacka kommun och Varbergs kommun beträffande ekonomisk
samverkan avseende Sjöaremossens isbana,
3. upphäva nämndens beslut i frågan från den 22 mars 2017, paragraf 35.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Sjöaremossens isbana ägs av Varbergs kommun och är bland annat
hemarena för Frillesås bandy, som spelar i allsvenskan, och Sunvära SK.
Under årens lopp har Varberg och Kungsbacka gjort gemensamma
investeringar i anläggningen. Kapitalkostnader och driftkostnader fördelas i
gällande avtal mellan Varberg som står för 60 procent och Kungsbacka som
står för 40 procent av kostnaderna.
I maj 2016 beslutade Kungsbacka kommun att med hänsyn tagen till
Frillesås bandyklubbs förutsättningar för fortsatt verksamhet fasa ut sina
åtaganden i Sjöaremossens isbana då gällande avtal upphör. Ett
presidiemöte hölls i januari och förvaltningschefen gavs därefter mandat att
fortsätta förhandlingarna.
Förvaltningen har fört samtal med Kungsbacka kommun varvid båda parter
enats om ett förslag till fortsatt ekonomiskt samarbete genom två separata
avtal med sju års löptid.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott 5 april 2017, § 44
Förvaltningens beslutsunderlag daterat den 20 april 2017.
Kultur- och fritidsnämnd 22 mars 2017, § 35.
Avtal KFN 2017/0043-6 och KFN 2017/0043-7

Övervägande
Lösningen med två separata avtal utgår från föregående avtalsförslag som
bygger på Kungsbacka kommuns faktiska nyttjande av isbanan vilket är ett
krav som Kungsbacka kommun framfört. För Varbergs kommun är det
angeläget att finna en lösning som ger Sunvära SK goda förutsättningar att
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bedriva verksamhet, samt möjliggör för såväl skolor som allmänhet att
använda isbanan.
Genomförda investeringar samfinansieras. Kapitalkostnaden för dessa
investeringar är i dagsläget 1 338 000 kr. Varbergs kommuns andel är
oförändrad i nya avtalet, 60 %. Kapitalkostnaden kommer att minska
allteftersom investeringarna skrivs av. Framtida investeringar måste
godkännas av båda parter för att omfattas av avtalet.
Kungsbacka kommun köper tider i anläggningen genom ett offertförfarande
där Kungsbacka kommun inledningsvis erhåller aktuell prisuppgift baserad
på dels föregående års driftkostnader dels det kommande årets faktiska
nyttjande av anläggningen. Kungsbacka kommun hyr därefter ut tiderna till
Kungsbackas föreningar.
De två avtalen har en kortare löptid, sju år, till skillnad från avtalet i
föregående förslag som löpte på tio år. Avtalen gäller från och med 201801-01 då gällande avtal löper ut. Föregående avtalsförslag var avsett att
träda i kraft redan 2017 och således ersätta befintligt avtal med omedelbar
verkan. Enligt nuvarande förslag förbinder sig inte Kungsbacka att boka ett
minsta antal timmar. I föregående avtalsförslag fanns en mininivå för 2017
om att hyra minst 180 timmar.
Avtalet undertecknas för Varbergs kommuns del av ordförande i kulturoch fritidsnämnden.

Ekonomi och verksamhet
De nya avtalen ersätter nuvarande avtal när detta löper ut 2017-12-31. Det
gamla avtalet motsvarar en timtaxa om cirka 3 300 kr vid ett genomsnittligt
nyttjande om minst 180 timmar. För skolor och allmänhet gäller samma
timtaxa oberoende av kommuntillhörighet, vilket är oförändrat mot gällande
avtal.
Förslaget med de två separata avtalen medför sannolikt inga ekonomiska
konsekvenser under 2018 eftersom intäkterna från Kungsbacka kommun
bedöms bli oförändrade.
För 2017 är anläggningens kalkylerade totalkostnad 2 982 tkr. Av dessa
utgör 1 338 tkr kapitalkostnader och resterande 1 644 tkr driftkostnader.
Kungsbacka står för 535 tkr av kapitalkostnaderna samt 594 tkr av
driftkostnaderna, sammanlagt 1129 tkr. Summan Kungsbacka kommun
bidrar med motsvarar ca 38 % av totalkostnaderna.
Efterföljande år är fördelningen av kapitalkostnader oförändrad. Intäkter
från uthyrning av tider på isbanan kan komma att öka eller minska beroende
på Kungsbacka kommuns behov av tider. Bokningsstatistik indikerar
emellertid att såväl totalt antal bokade timmar som inbördes fördelning
mellan de föreningar som nyttjar isbanan varit tämligen oföränderligt under
de senaste åren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0031

Förstudie/Åtgärdsval för löparbanor på
Påskbergsvallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna framtagen åtgärdsvalsstudie och förstudierapport med
beräknade investeringskostnader för omläggning av löparbanor på
Påskbergsvallen,
2. att investeringen ska ske i enlighet med alternativ två i förstudierapporten
3. godkänna en investeringskostnad om två miljoner kronor
4. lägga in objektet i nämndens investeringsplan med förslag på
genomförande 2018
5. föreslå fullmäktige att besluta om en direktavskrivning på befintligt
restvärde på 208 tkr.
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Beskrivning av ärendet
I enlighet med kommunens regler och arbetsmetoder för investeringar och
underhåll har förvaltningen gjort en åtgärdsvalsstudie och förstudie när det
gäller underhållsåtgärder för löparbanor på Påskbergsvallen.
Allvädersbanorna installerades 1975 och renoverades på nytt 1995. Om man
följer tidigare intervall för renovering av banor borde en ny insats ha gjorts
2015. En omtoppning av ytskikten gjordes 2007 men denna insats är inte
att jämställa med en renovering. Anläggningen är nu i stort behov av
underhållsinsats för de ytor som nyttjas för friidrott och löpträning. Risk
föreligger för träningsolyckor då underlaget inte uppfyller de krav för
träningsytor som ställs för utövande. Dessutom kan riksförbundet neka
ansökningar för tävlingar, då anläggningen inte klarar kraven.
Underhållet finansieras genom ökad kapitalkostnad för objektet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott 5 april 2017, § 44.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 27 mars 2017.
Åtgärdssvalstudie - omläggning löparbanor Påskbergsvallen.
Förstudierapport – reinvestering löparbanor Påskbergsvallen.
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Övervägande
Då behovet av insats är stort så rekommenderar förvaltningen nämnden att
äska om medel för reinvestering av friidrottens ytor på Påskbergsvallen,
enligt alternativ 2. Då underhållskostnaden/reinvesteringen överskrider det
belopp som servicenämnden kan besluta om (upp till 1 000 tkr) så krävs
beslut om reinvestering för insatsen. Anledningen till den höga
underhållskostnaden är anläggningens många kvadratmeter löparbanor
och övriga ytor för friidrotten, och därav överskrider den satt, maximal
underhållsnivå. Det är av vikt att medel för insatsen kan beslutas snarast så
projektet kan införlivas i nämndens investeringsplan 2018-2021 för
genomförande 2018
Oavsett när en omlokalisering av friidrottens utemiljö kan ske till
Trönninge, så krävs ett val. För att kunna fortsätta att bedriva
friidrottsträning och tävling på Påskbergsvallen krävs underhållsinsats
enligt alternativ 1 eller 2.

Jämställdhetsanalys
En omläggning av löparbanorna på Påskbergsvallen ökar driftskostnaderna
för anläggningen. I nämndens årliga jämställdhetsbokslut redogörs för hur
driftskostnader fördelas på de föreningar som nyttjar anläggningen och hur
stora subventionerna blir till respektive förening.
Löparbanorna används till största del av friidrottsklubben som, sett till
medlemsantal, antal bidragsberättigade medlemmar (7-20 år) och
aktivitetstillfällen, har en övervikt av flickor och kvinnor. Ur ett
jämställdhetsperspektiv är medlemsantalet i föreningen jämställt medan
föreningsaktiviteterna utförda av medlemmar i bidragsberättigad ålder är
ojämställda. Föreningen har 56 % flickor/kvinnor och 44 % pojkar/män
som medlemmar och de rapporterade aktivitetstillfällena av medlemmar i
bidragsberättigad ålder utgörs till 68 % av flickor och 32 % av pojkar.
Med detta som bakgrund kan vi konstatera att investeringen i omläggning
av löparbanorna till något större del tillfaller flickor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0034

Nytt vägnamn vid Trönninge skola
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta
1. tillstyrka Kockatorpsvägen som nytt vägnamn vid Trönninge skola.
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Beskrivning av ärendet
Ett nytt vägnamn krävs vid Trönninge skola med anledning av fastställd
detaljplan över ”skola och idrottshall i Trönninge”. Dock avvaktas det med
en namnsättning av den så kallade huvudgatan i detaljplanen, då det är
oklart om denna kommer att ingå i Österledens eventuella förlängning.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att vägen in till skolan ska kallas
Kockatorpsvägen för att anknyta till det närliggande Kockatorpet i Lindhov.
Där finns koppling till den väl kände storbonden och markägaren Anders
Nilsson och av många kallad Kockargubben. Likväl går det att relatera till
Varbergscyklisten Stig ”Kocken” Andersson, som 1949 var framgångsrik i
cykel-VM, som avgjordes i Köpenhamn.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott 5 april 2017, § 48.
Förvaltningens beslutsunderlag, daterat den 27 februari 2017.
Stadsbyggnadskontorets skrivelse, daterad den 22 februari 2017.

Övervägande
Vägnamnet som är föreslaget anknyter till gården Kockartorpet i Lindhov
vilket ger en anknytning till lokalhistoria och kulturmiljövärde. Inget finns
att erinra mot förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 43

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-04-05(Dnr KFN
2017/0001).
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Kfn § 44

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Studiefrämjandet – avslag, ansökan om stöd till integrationsfrämjande
insatser. Beslut: Christina Josefsson (Dnr KFN 2017/0029).
2. Ljudvågen – projektstöd till kulturarrangemang 20 000 kr. Beslut:
Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2017/0023).
3. Varbergs Sim, Rooster Club Varberg IF – avslag, ansökan om
föreningsstöd för arrangemanget ”Varberg Triathlon 2017”. Beslut: Mari
Hagborg Lorentzon (Dnr KFN 2017/0040).
4. Tvååkers Anhörigförening – avslag, ansökan om särskilt
verksamhetsbidrag. Beslut: Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN
2017/0038).
5. Pro Love – avslag, ansökan om projektstöd till PRIDE festival i Varberg
2017. Beslut: Jari Kajanne (Dnr KFN 2017/0050).
6. Playground – projektstöd om 1500 kr till spelkonvent. Beslut: Jari
Kajanne (Dnr KFN 2017/0047).
7. Stöd till filmprojekt ”Tennis Dad” 5 000 kr. Beslut: Jari Kajanne (Dnr
KFN 2017/0046).
8. Varberg Gaming Society – projektstöd 8 000 kr för att arrangera LAN på
Tofta bygdegård (Dnr KFN 2017/0045).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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