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Kfn § 125

Förvaltningen informerar
1. Förvaltingschef Christina Josefsson berättar om projektet Varberg
Calling For Peace 2015 (tidigare Fredsåret). I projektorganisationen
finns en styrgrupp samt en stödgrupp för projektledarna. Projektledarna
jobbar bland annat med processledarskap och programsättning. Projektet
har ett stort kontaktnät med många samarbetspartners. Det är viktigt att
få med sig föreningslivet, bolagen och andra tänkbara aktörer i olika
delar av kommunen.
2. Christina Josefsson informerar om att det ska inrättas en
enhetschefstjänst för ungdomsgårdarna. Den ska också fungera som en
samverkansfunktion mellan ungdomsgårdarna, MUVE och Centralen.
Tjänsten kommer att tillsättas internt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2011/0117

Förstudie, idrottshall och friidrottshall i Trönninge
Kultur- och fritidsförvaltningen har 2011 gjort en behovsanalys för en
friidrottshall i Varbergs kommun.
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 juni 2011, § 82, beslutat att hemställa
hos kommunstyrelsen att utreda de två alternativen (1.) påbyggnad av Ehallen samt (2.) nybyggnation av fullskalig friidrottshall belägen på Håsten
med syfte att komplettera av kultur- och fritidsnämnden framtagen behovsoch verksamhetsbeskrivning.
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 juni 2014, § 85, beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för idrottshall och friidrottshall
på den framtida skoltomten i Trönninge med möjlighet att komplettera med
utomhusarena och fotbollsplan, samt att godkänna beräknad
förstudiekostnad på 1 mnkr och att denna kostnad belastar kultur- och
fritidsnämndens resultatreserv om projektet inte genomförs.
Kommunstyrelsen har den 24 juni 2014 beslutat att ge planeringskontoret i
uppdrag att genomföra förstudie för byggnation av friidrottshall,
gymnastikhall och idrottshall på skoltomten i Trönninge med möjlig
utveckling för utomhusarena och fotbollsplan.
Processutvecklare Mia Svedjeblad från planeringskontoret presenterar för
nämnden en förstudie av projektet som omfattar bl. a. olika alternativ till
placering och samordningsvinster som en gemensam entreprenad av lokaler
för skolans respektive kultur- och fritidsnämndens verksamhet kan skapa.

Arbetsutskottet har den 8 oktober, § 137, tagit del av presentationen av
projektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0021

Månadsrapport september
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga månadsrapport för september 2014 till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förvaltningens preliminära driftutfall uppgår till 99 200 tkr efter september
månad. En generell riktpunkt efter september månad uppgår till 75 %.
Förvaltningen har förbrukat 77 % av budgeten. Gällande mediaförbrukningen
har
förvaltningen
fått
positiva
signaler
av
serviceförvaltningen. Inga avvikelser från budget föreligger.
Noteras gör dock en avvikelse mellan åren avseende bidragen. Där har
fritidsavdelningen genomfört en stor utbetalning av bidrag i september
månad vilket genomfördes med en annan periodicitet under föregående år.
Gällande investeringsredovisningen kvarstår samma prognos som lämnades
vid delårsrapporten, d.v.s. ett överskott på 1 650 tkr.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 29 september 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 138.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0185

Fördelning av medel ur ram för mindre
verksamhetsinvesteringar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela 490 000 kr
till fritidsavdelningen att använda enligt förvaltningens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Fritidsavdelningen har behov av att nyinvestera i teknisk utrustning på
Påskbergsvallen, i Veddige ishall och på Östervi IP. Till konferenslokalen i
Varbergs ishall behöver investeras i möbler och inventarier.
Specifikation enligt nedan:
Vertikalskärare, Påskbergsvallen
Industritvättmaskin + torktumlare, Påskbergsvallen
Två sargfräsar, Veddige ishall
Automatiserad bevattning, Östervi
Möbler/inredning konferenslokal, Varbergs ishall

100 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
90 000 kr

Summa:

490 000 kr

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 3 oktober 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 139.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0069

Anslag ur nämndens resultatreserv
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ur kultur- och fritidsnämndens resultatreserv anslå 257 000 kr till
kulturavdelningen för att utveckla Komedianten i enlighet med
förvaltningens förslag, samt att
- slutredovisning av hur anslaget använts skall ske på kultur- och
fritidsnämndens sammanträde i februari 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kulturavdelningen har genomfört en analys av de två år som kulturhuset
Komedianten har varit i drift. Det kan konstateras att byggnationen fungerar
tillfredställande och verksamheterna har lyckats fånga en stor mängd
besökare under de här åren.
I det sammanhanget har lokalernas funktion och resurserna för
verksamheten setts över som inte var med i beräkningarna vid
Komediantens byggnation och inredning. Det är några områden som
behöver förbättras och effektiviseras för att göra tillgängligheten bättre och
ge brukare mer service och sammanhang. Det bör ske med nya installationer
och inköp för att förbättra lokallogistik, teknikresurser inom verksamheterna
och med en särskild åtanke på en förväntad arrangemangsutveckling.
Specifikation enligt nedan:
Informationsteknik
Ny scenbelysning
Inköp för Sagorummet biblioteket
Ombyggand av förråd
Ny serveringsdisk
Sittmöbler Lilla Teatern

63 000 kr
53 000 kr
61 000 kr
15 000 kr
40 000 kr
25 000 kr

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 29 september 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 140.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0181

Anpassning av fastighet - Varbergs ishall
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- hemställa hos servicenämnden om att få ta i anspråk 500 tkr ur
servicenämndens investeringsbudget för ”anpassning av fastighet” för
iordningställande av konferenslokal i Varbergs ishall.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Övervåningen i Varbergs ishall består av flera oinredda utrymmen.
Nämnden har för avsikt att skapa ett konferensrum på övervåningen i syfte
att hyra ut lokalen till olika interna och externa aktörer, men även för att
använda för egen verksamhet. För att detta ska bli av krävs, förutom
bygglov, diverse byggnations- och installationsarbeten såsom brandsäkra
passager, ventilation, bullerskyddande väggmaterial samt el- och
kabeldragning. Kostnaden för detta beräknas uppgå till ca 500 tkr.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 29 september 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 141.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr.
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Dnr KFN 2014/0053

Utredning om ridsportens förutsättningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens utredning om ridsportens förutsättningar
- uppdra åt förvaltningen att inför nämndsmöte i februari ta fram en
kostnadskalkyl för de upprustningsbehov som föreligger på befintliga
ridanläggningar med kommunalt stöd
- att vid översynen av nämndens långsiktiga underlag för investeringar och
reinvesteringar lyfta in idén om en framtida tränings- och
tävlingsanläggning för ridsporten, samt att
- uppdra åt förvaltningen att inför nämndsmöte i april inventera ridleder i
kommunen samt klargöra vem som ansvarar för dessa.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en
utredning kring ridsportens förutsättningar i Varbergs kommun med fokus
på:
-

inventering av befintligt anläggningsbestånd
förutsättningar för gemensam tävlingsanläggning
mark- och arrendeavtal
ridsporten i samhällsbyggnadsprocessen

Yttrande
Nämnden bedömer att det föreligger behov av åtgärder och
utvecklingsinsatser för ridsporten både på kort och på lång sikt. Då Varberg
är en expansiv kommun och åldersgruppen 7-20 år kommer fortsätta att öka
ser vi på lång sikt ett potentiellt behov av en ny anläggning. En sådan bör
förutom tävlingsarrangemang även inhysa ridskoleverksamhet för att utöka
möjligheten för fler att ägna sig åt och utvecklas inom ridsporten. I
dagsläget väger dock de akuta upprustningsbehoven av befintliga
anläggningar tyngre, för att kunna bedriva och utveckla den dagliga
verksamheten, samt att anordna tävlingar på lokal och regional nivå. Förslag
på åtgärder har tagits fram som i ett mer direkt tidsperspektiv kan skapa
bättre förutsättningar för ridsporten i kommunen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 29 september 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 142.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0188

Ungdomsenkät 2013
Kultur- och fritidsförvaltningens ungdomsavdelning har under november
och december månad 2013 genomfört en enkät bland kommunens
gymnasieungdomar vars syfte var att kartlägga deras fritidssysslor,
önskemål och uppfattningar om ungdomsavdelningens verksamheter och
hur det är att vara ung i Varbergs kommun idag.
Undersökningens slutsatser kommer att tas i beaktande i det fortsatta arbetet
med ungdomar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 144.
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsutvecklare Elin Hallberg och
ungdomssamordnare Niklas Lundin presenterar resultatet av enkäten,
baserat på de 1191 svaren som har inkommit.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0182

Sammanträdestider 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- fastställa följande sammanträdestider för nästa år:
28 januari, 25 februari, 25 mars, 22 april, 20 maj, 17 juni, 26 augusti, 23
september, 21 oktober, 18 november samt 16 december med början kl.
13.30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har att fastställa nästa års sammanträdestider.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 146, och
beslutat om sina sammanträdestider samt lagt förslag till datum för kulturoch fritidsnämndens möten.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 30 september 2014, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0228

Granskningshandling för detaljplan för bostäder på del av
Lektorn 8
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
- tillstyrka granskningshandling till detaljplan för bostäder på del av
Lektorn 8.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planområdet är beläget längs med Södra vägen i Sörse ca 1,5 km söder om
Varbergs stadskärna. Planen syftar till att möjliggöra uppförande av ca 230
nya bostäder i flerbostadshus med fyra till sex våningar. Huvuddelen av
parkeringen kommer att förläggas i garage under mark. Idag rymmer
planområdet markparkering, garage och en kontorsbyggnad.

Yttrande
Eftersom det inte är möjligt att plantera träd på de gröna gårdarna skulle
dessa ytor passa utmärkt för andra typer av konstnärlig utsmyckning i form
av vatten, ljus, skulpturer etc. Utevistelseytor, lek- och mötesplatser behöver
göras estetiskt tilltalande med hjälp av konstnärliga inslag för alla åldrar. I
övrigt har kultur- och fritidsnämnden inga synpunkter på detaljplanen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 24 september 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2014, § 147.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr.
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Kfn § 135

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ks § 170 – 2014-09-30. Förstudie – ny varumottagning med varuhiss och
förråd till Varbergs teater (Dnr KFN 2014/0042).
2. Ks § 175 – 2014-09-30. Förstudie – Ny omklädningsbyggnad på
Ankarvallen (Dnr KFN 2014/0010)
3. Ks § 174 – 2014-09-30. Förstudie – omläggning och breddning av
konstgräsplan på Påskbergsvallen (Dnr KFN 2014/0009).
4. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2014-10-08 (Dnr KFN
2014/0008).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 136

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Beslut om inköp av fotografiskt verk av Annika von Hausswolff för en
summa av 56 000 kr. Beslut: Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2014/0189).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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