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Kfn § 129

Information från Centralgruppen ungdomsverksamhet
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Angelina Sahlgren Söder och Annika Persson, ungdomsutvecklare från
Centralgruppen, informerar om verksamheten med ungdomar 15–25 år.
Idag är det 38 aktiva deltagare i verksamheten. Planer finns att i framtiden
marknadsföra verksamheten vid Centralen genom ungdomsambassadörer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar:
- 2018 är kulturarvsår och det kommer att uppmärksammas
tillsammans med Länsstyrelsen under perioden juni 2018 till augusti
2019.
- Kulturavdelningens chefsorganisation har utvärderats, vilket
resulterat i att det kommer att tillsättas en enhetschef för allmänkultur.
- Under 2018 kommer förvaltningen att arbeta med friskvård och hälsa,
två stycken högskolestudenter från Halmstad kommer att hjälpa till i
arbetet.
2. Avdelningschef Jari Kajanne informerar:
- Skadegörelse på Gauen och Centralen är nu uppklarat.
- Personalansvaret för Be Right Back (BRB) kommer att gå över från
kultur- och fritidsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
3. Avdelningschef Ingemar Arnesson informerar:
-Bokmässan på Komedianten har genomförts och var lyckad.
4. Avdelningschef Mari Hagborg Lorentzon informerar:
- Intensivt arbete pågår inför byggnation av ny bad- och simanläggning.
Startmöte med NCC är den 19 december.
- Varbergs skateboardsklubbs nya lokal invigdes den 4 december.
5. Ordförande Christofer Bergenblock informerar:
- Dialog har först mellan kultur- och fritidsnämnden, Varbergs GIF
Fotboll och BoIS gällande önskemål om att bygga en inomhushall med
konstgräs.
- Dialog har skett med HK Varberg och kultur- och fritidsnämnden
gällande krav på större hall när de kommer att spela i högre division.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Avstämning kultur- och fritidsnämndens
investeringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lokalstrateg Mia Svedjeblad informerar:
1. Pågående projekt:
- Omklädning Ankarhallen, byggnation påbörjad. Ingen avvikelse mot
tidsplan och budget.
- Varbergs Teater, ingen avvikelse mot tidsplan och budget.
- Vege - utemiljö, överklagad markentreprenad.
- Lindvallen IP, utökad budget enligt beslut i kommunfullmäktige,
etablering och rivning påbörjad.
2. Projekt/anpassningar med start januari 2018:
- Löparbanor Påskbergsvallen.
- Konstgräsplan Centrum.
- Paviljong Påskbergsvallen.
- Veddige bibliotek, lokalen stängd februari 2018 på grund av
renoveringen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Status för förstudier för kultur- och
fritidsnämndens investeringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Lokalstrateg Mia Svedjeblad informerar:
1. Pågående förstudier:
- Konstgräsplan Väröbacka
- Omklädningsbyggnad Sjöaremossen.
2. Pågående åtgärdsval:
- Ungdomsgård Bua
- Kyrkskolan Tvååker, ”Allaktivitetshus”
- Societetscenen
- Rosenfredskolan
3. Åtgärder via serviceförvaltningen
- Kallbadhuset, gasvärme
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0020

Månadsrapport november 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga månadsrapport för november till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens driftbudget uppgår till 146 085 tkr (tidigare
147 708 tkr) efter november månad. Det är en minskning med 1 623 tkr
jämfört med oktober månad. Anledningen till den minskade ramen är att
hyreskostnaden för Tresteget har korrigerats. Ekonomikontoret har påfört
kapitalkostnader från november månad medan servicenämnden i sin hyra
gentemot kultur- och fritidsnämnden hade med kapitalkostnader från juli
månad.
Nämndens driftutfall efter november månad uppgår till 133 347 tkr vilket
motsvarar ett användande av budgeterade medel på 91 % i jämförelse med
föregående års förbrukning, som även den låg på 91 %. Det ekonomiska
läget ser fortsatt positivt ut och prognosen pekar mot en nettokostnad i nivå
med budget inklusive beslut om användande av medel ur resultatreserven.
Dock är intäkterna lite svåra att förutspå och av den anledningen intas en
viss försiktighet med inköpen sista delen av året.
Av den totala investeringsbudgeten på 3 750 tkr beräknas inga avvikelser
inträffa. Hittills har 2 970 tkr upparbetats.

Beslutsunderlag
Månadsrapport november 2017.

Jämställdhetsanalys
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0106

Attestdelegation med tillämpningsanvisningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förslag till reviderad attestordning.
2. anta kommunstyrelsens dokument ”Tillämpningsanvisning – Varbergs
Kommuns Attestreglemente” som sitt eget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
År 2014 reviderades Varbergs kommuns attestreglemente och
tillämpningsanvisningar. Revideringen föranleddes av kommunrevisionen
granskning av attestflöden. I revisionsrapporten rekommenderade man
bland annat att varje nämnd årligen bör anta ett en skriftlig attestordning
med beloppsgränser samt vilka man får delegera till.
Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 17 juni 2015 (KFN § 89) att anta
förslag till attestordning samt anta kommunstyrelsens dokument
”Tillämpningsanvisningar – Varbergs kommuns attestreglemente” som sitt
eget. Den 16 december 2015 (KFN § 154) och den 14 december 2016 (KFN §
129) genomfördes en mindre revideringar av attestordningen.
I revisionsrapporten framkom även att varje nämnd årligen bör se över och
anta tillämpningsanvisningar. I centrala tillämpningsanvisningar framgår
det att varje nämnd kan utarbeta egna tillämpningsanvisningar och besluta
om undantag från de centrala kraven om kompletterande kontroller istället
sätts in. Förvaltningen anser dock inte att några andra kontroller, utöver de
som framgår i centrala tillämpningsanvisningar och i den av nämnd
antagna internkontrollplanen, behöver genomföras. Därmed föreslår
förvaltningen att de tillämpningsanvisningar som antogs av
kommunstyrelsen även ska gälla för kultur- och fritidsnämnden 2018.
Den förändring som föreslås i 2018 års attestreglemente är att ordförande
läggs till under representation och har rätt att attestera
representationskostnader upp till 50 000 kr. I övrigt räknas
prisbasbeloppet upp till 45 500 kr.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens attestordning 2015-06-17, § 89.
Tillämpningsanvisningar KF 2014-10-28, § 215.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0118

Uppräkning bidrag 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att bidragen för 2018 räknas upp med 2,3% och fördelas i enlighet med
förvaltningens förslag.
2. Att 1 500 tkr ur potten för investeringsbidrag destineras till
ridföreningar.
3. ge förvaltningen i uppdrag att inför nämndens sammanträde i maj 2018
utreda införandet av ett startbidrag för nystartade föreningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I 2018 års budget har kultur- och fritidsnämnden fått täckning för
prisökning på övrig förbrukning enligt prisindex kommunal verksamhet
(PKV). Det motsvarar en uppräkning om totalt 2,3% för kultur- och
fritidsnämnden.
Bidragsbudgeten räknas därmed upp med totalt 364 tkr och föreslås
fördelas på 280 tkr till fritidsavdelningen och 78 tkr till kulturavdelningen
samt 6 tkr till ungdomsavdelningen.
Projektbidraget för integrationsfrämjande insatser, som finansierades
genom en ramtilldelning i 2017 års budget, kommer att minska till 100 tkr
där 50 tkr flyttas över till förvaltningsledning/stab. Resterande 50 tkr
fördelas ut mellan särskilt verksamhetsbidrag (25 tkr) och stöd till
kulturföreningar (25 tkr) under kulturavdelningen.
Stimulansbidraget för jämställdhet kommer ej räknas upp eftersom inte alla
pengar kommer att förbrukas under 2017. Den uppräkningen läggs därför
ut på samlingslokalerna.
Övriga bidrag är uppräknade med 2,3%.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0054

Fördelning av medel ur nämndens
resultatreserv
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslutar:
1. att för inköp av inventarier till förvaltningens lokaler på Norrgatan 25
fördela 100 tkr ur nämndens resultatreserv.
2. att redovisning av hur pengarna använts skall ske på nämndens möte i
februari 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Flertalet enhets- och avdelningschefer saknar tjänsterum i förvaltningens
lokaler. Detta till följd av att antalet kontor i förvaltningens lokaler på
Norrgatan 25 är otillräckliga. Förvaltningen bedömer att det finns fördelar
med att samla avdelnings- och enhetschefer på ett ställe. Kontorsytor har
därför frigjorts i befintliga lokaler genom att tjänstemännens egna
tjänsterum i vissa fall ersätts av kontorsplats i ett kontor som delas med en
eller flera personer. Därmed frigörs erforderligt antal arbetsstationer.
Möten där tjänstemännen behöver sitta avskilt förläggs till förvaltningens
konferensrum.
Ett antal skrivbord, kontorsstolar och mindre inventarier behöver köpas in,
dels för att täcka behovet av nya arbetsstationer, dels för att ersätta
utrangerade inventarier i tjänsterum och konferensrum. Kostnaden
bedöms uppgå till sammanlagt 100 tkr och därmed uppfylls villkoren för att
använda resultatreserven.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0191

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan
2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna upprättad verksamhetsplan inklusive driftsbudget för
verksamhetsåret 2018.
2. att beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige fastställer ny
modell för internhyressättning i enlighet med förslag från
kommunstyrelsen 2017-11-28, § 300.
3. hänskjuta beslut om målvärden för indikatorerna till nämndens
sammanträde i februari 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun arbetar sedan 2012 med en styrmodell där styrningen
utgår ifrån visionen ”Västkustens kreativa mittpunkt”. Kommunfullmäktige
fastställer ett mål- och inriktningsdokument med kommunens
övergripande mål på tre till fyra års sikt. Nya mål för perioden 2016 - 2019
har antagits av fullmäktige 2015-05-19, § 81. Kommunfullmäktige
fastställer också årligen en övergripande resursfördelning, rambudget, till
nämnderna med treårsperspektiv.
Revidering sker årligen i samband med mål och inriktning. Enligt
reviderade anvisningar från kommunstyrelsen ska nämnderna i december
varje år fatta beslut om verksamhetsplan som ska innehålla budget samt
strategier och indikatorer utifrån de politiska målen.
Den 14:e november 2017 beslutade kommunfullmäktige om kommunens
budget för 2018 samt en långtidsbudget 2019 - 2022. Av kommunens totala
budgetram så erhåller kultur- och fritidsnämnden ett kommunbidrag
motsvarande 144 200 tkr. Dock kommer budgeten 2018 förändras (minskas
med 8 643 tkr) om erforderliga beslut kopplat till internprissättning av hyra
fattas av kommunfullmäktige på sammanträdet den 19 december.
Kommunstyrelsen har efter att budgeten togs i kommunfullmäktige,
beslutat att löneökningarna (625 tkr) för perioden januari-mars 2018 ska
fördelas ut i ram. Efter dessa beslut kommer kultur- och fritidsnämndens
kommunbidrag uppgå till 136 182 tkr.
Förvaltningen har upprättat en verksamhetsplan som utöver budget,
strategier och indikatorer innehåller en övergripande beskrivning av
ramarna för verksamheten samt kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer
för basverksamheten.
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Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2018.

Jämställdhetsbedömning
Nämnden har antagit ett eget mål om jämställdhet. Kopplat till detta mål
kommer handlingsplaner tas fram som syftar till att nå målet.
Jämställdhetsaspekten ingår i övrigt som en integrerad del i
verksamhetsplanering. En analys av hur jämställdhetsarbetet ligger till
sammanställs i februari månad i jämställdhetsbokslutet.

Övervägande
En verksamhetsplan har sammanställts enligt anvisningar, innehållande
politiska mål, budget samt kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer för den
löpande verksamheten. Verksamhetsplanen behöver följas upp med
handlingsplaner för genomförandet av de politiska målen, ett arbete som
kommer påbörjas när verksamhetsplanen beslutats av nämnden.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-05-23, §103, uppdrogs åt samtliga
nämnder att med kommunfullmäktiges inriktning inom målområdet
utbildning och arbete, formulera relevanta nämndsmål som styr mot det
strategiska målområdet. Nämnden beslutade om två sådana nämndsmål
2017-11-22, § 125.
Kultur- och fritidsnämndens mål inom utbildning och arbete:
Vi ska utveckla metoder och plattformar för att möjliggöra för ungdomar att
starta egna företag inom den kulturella och kreativa sektorn.
Vi ska med hjälp av våra bibliotek erbjuda miljöer, stöd och verksamheter
som bidrar till att stärka elevernas studieresultat.
Till nämndsmålen har indikatorer kopplats för att mäta måluppfyllelsen.

Ekonomi och verksamhet
Kultur- och fritidsnämndens ram 2018 uppgår till 136 182 tkr och fördelas
mellan nämndens avdelningar enligt nedan;
- Nämnd – 1 099 tkr
- Förvaltningsledning/stab – 8 908 tkr
- Fritidsavdelning – 56 530 tkr
- Kulturavdelningen – 41 653 tkr
- Ungdomsavdelningen – 27 992 tkr
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0192

Delegeringsförteckning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förslag till reviderad delegeringsförteckning för kultur- och
fritidsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Delegeringsförteckningen är upprättad med syfte att förenkla hanteringen
av vissa beslut som ligger på nämndens ansvar. Beslut som fattas på
delegation ska återrapporteras till nämnden månaden efter att beslut
fattats.
En översyn av delegeringsförteckningen genomfördes som en del av 2014
års internkontroll. Nämnden beslutade 2015-02-25 (Kfn § 21) om en
revidering av delegeringsförteckningen, bland annat för att förtydliga vilka
beslut som är delegationsbeslut och därmed ska rapporteras till nämnd och
vilka beslut som är att anse som verkställighet. 2015-06-17 (Kfn § 89)
beslutade nämnden om ytterligare revideringar i delegeringsförteckningen i
samband med antagandet av ny attestordning. Årlig revidering har därefter
skett i december.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens delegeringsförteckning.

Jämställdhetsbedömning
Jämställdhetsbedömning är ej relevant vad gäller detta ärende.

Övervägande
Prisbasbeloppet har för 2018 räknas upp till 45 500 kr. Gränsvärdet för
direktupphandling 2018 räknas upp till 534 890 kr.
Inom området arbetsmiljö/personal har flera förändringar skett mot
bakgrund av ny personalstadga som fastställts av kommunfullmäktige samt
ett överflyttat personalansvar till nämnderna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0267

Åtgärdsval - ny konstgräsplan Väröbacka
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna åtgärdsvalsstudie för ny konstgräsplan i Väröbacka, vilket
ersätter nämndens tidigare beslut, KFN 2014-12-17, § 154.
2. hemställa hos kommunstyrelsen om att genomföra förstudie för:
- ny konstgräsplan med så lite miljöbelastning som möjligt.
- fyra ytterligare omklädningsrum i anslutning till befintlig idrottshall i
Väröbacka enligt åtgärdsvalsstudien.
3. godkänna en förstudiekostnad om maximalt 400 tkr och att denna
kostnad belastar kultur- och fritidsnämndens resultatreserv om
projektet ej genomförs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I enlighet med kommunens regler och arbetsmetoder för investeringar har
en åtgärdsvalsstudie gjorts när det gäller en eventuell ny konstgräsplan i
Väröbacka.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-12-17, KFN § 154, att föreslå
kommunstyrelsen att genomföra förstudie för ny konstgräsplan i området
Väröbacka/Bua. Kommunen har nu slutligen kunnat köpa lämplig mark för
ändamålet och i anslutning till skola och idrottshall i Väröbacka.

Beslutsunderlag
- Åtgärdsvalsstudie – ny konstgräsplan i Väröbacka.
- Karta över placering av kommunens befintliga och planerade
konstgräsplaner.

Övervägande
Nämnden förordar att göra förstudie och kostnadskalkyl för en ny
konstgräsplan och fyra ytterligare omklädningsrum vid Väröbacka
idrottshall.
Krav på konstgräsplanen:
 11-manna fotbollsplan med konstgräsplan med stängsel och
invallning
 Planen ska utföras linjerad med spelmått 105 m x 65 m
 Konstgräs ”generation 4” typ Saltex Drop
 PE-baserad sviktpad
 TPE-granulat
Justerandes signatur
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LED-belysning 400 lux, ställbart mellan underhåll, träning och
match
Mål
Avbytarbås
Läktare i trä
Dagvattenbrunnar med silar för återvinning av granulat
Grusad yta i anslutning till konstgräsplanen för extra parkering

Lokalkrav för omklädningsrum:
 4 omklädningsrum (cirka 25–30 kvm/styck)
 3 duschar med bås och dörr i respektive omklädningsrum
 2 domarrum med dusch (cirka 15 kvm/styck)
 Förråd för föreningar
 Ytor för tillgänglighet och teknik förväntas följa lagkrav
Lokalisering av ny konstgräsplan till området kring skola och idrottshall i
Väröbacka är bra för att kunna samnyttja redan befintlig infrastruktur och
faciliteter och att kunna möta än fler ungdomar och idrottsutövare när
bostadsbyggandet tar fart i området. Viktigt är också att fortsätta utveckla
kollektivtrafik till och från området för att öka tillgängligheten för flera. Det
krävs dock ytterligare omklädningsmöjlighet och parkering.
Enligt den utbyggnadsordning för konstgräsplaner som nämnden föreslagit
så har området Rolfstorp/Skällinge utpekas som nästkommande
lokalisering efter Väröbacka.

Ekonomi och verksamhet
En ny konstgräsplan kräver maskinell utrustning för underhåll och skötsel
av plan. Viss personell förstärkning krävs för skötsel av plan då det inom
området inte finns någon.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Anna-Karin Kvarnemar,
samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KFN 2015/0145

Förstudierapport - ny omklädningsbyggnad
Sjöaremossen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna framtagen förstudierapport avseende ny
omklädningsbyggnad för Sjöaremossens isbana.
2. godkänna beräknad investeringskostnad inklusive inventarier om
11 300 tkr för objektet.
3. lägga in objektet i nämndens investeringsplan med förslag på
genomförande 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Sjöaremossens isbana är belägen öster om tätorten Väröbacka i Varbergs
kommun. Den konstfrusna bandybanan byggdes 1979 av Sjöaremossens
isbaneförening med hjälp av lån från Varbergs kommun. Från 1992 har
Varbergs kommun arrenderat marken och hösten 2014 gjordes ett förvärv
som resulterat i att kommunen idag äger marken där anläggning är
belägen. Kultur- och fritidsnämnden svarar för anläggningens drift. Nytt
avtal är tecknade med Kungsbacka kommun vilket säkerställer
slutbetalning av gemensamma investeringar samt timkostnad för nyttjande
av anläggningen. Det finns idag två bandyföreningar som har sin hemvist
vid Sjöaremossens isbana, Sunvära SK och Frillesås BK (tillhör Kungsbacka
kommun). Sunväras damer spelar i Damallsvenskan. Båda föreningarna
har dessutom stor ungdomsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en åtgärdsvalsstudie för ny
omklädningsbyggnad och hemställt hos kommunstyrelsen att genomföra en
förstudie, enligt åtgärdsvalsstudien. Förstudiekostnad beräknas till 200 tkr
och att denna kostnad belastar kultur- och fritidsnämndens resultatreserv
om projektet inte genomförs. Kommunstyrelsen har gett
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudien.

Beslutsunderlag
Åtgärdsvalsstudie, KFN 2015/0145 den 21 okt 2015, KFN § 135.
Förstudieuppdrag, KS 2015/0438 den 30 maj 2017, KS § 133.
Förstudierapport – ny omklädningsbyggnad Sjöaremossen.

Jämställdhetsbedömning
Varbergs kommun står inför stora investeringar kommande år. I nuläget
genomförs inga jämställdhetsanalyser på investeringarna som helhet och
Justerandes signatur
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därför finns ingen övergripande bild av hur beslutade investeringar
kommer kommuninvånarna till del utifrån kön. Inom kultur- och
fritidsområdet finns dock omfattande könsuppdelad statistik. Detta
möjliggör en teoretisk analys av hur en investering kommer kvinnor och
män till del, främst avseende fördelning av resurser som driftskostnad och
nyttjande.
Sjöaremossens isbana nyttjas av två bandyföreningar för bandyträning,
skridskoskolor och allmänhetens åkning. Sunvära sportklubb är en
Varbergsbaserad förening vars medlemsantal uppgår till 183 flickor och 253
pojkar (Jämställdhetsbokslut, 2016). Sett till antal aktivitetstillfällen
uppgår flickornas deltagande till 42 % av de totala antalet tillfällen och
pojkarnas till 58 % vilket betraktas som ett ur jämställdhetssynpunkt
jämställt förhållande. Isbanan nyttjas även av Frillesås bandyklubb där
medlemsantalet bland barn och ungdomar uppgår till 63 st. 12 % av dessa
är tjejer och de står för 8 % av deltagartillfällena. I statistiken för Frillesås
bandy saknas seniorverksamheten, vilken till majoritet utgörs av
pojkar/män. På Sjöaremossen sker även allmänhetens åkning.
Förvaltningen har ingen separat statistik över de besökare som åker på
Sjöaremossen utan statistiken är samlad för Varbergs kommuns samtliga
isbanor. Det går dock att anta att könsfördelningen sammantaget ser
ungefär lika ut på de isanläggningar som finns i kommunen. Fördelningen
är då 42 % flickor och 58 % pojkar. Sammantaget, föreningsverksamhet och
allmänhetens åkning vid Sjöaremossens isbana, nyttjas till större del av
pojkar och män. Det betyder att en investering i anläggningen förstärker en
ojämställd resursfördelning till förmån för pojkar/män.

Övervägande
Om kommunen fortsatt ska kunna erbjuda möjlighet att spela bandy på
serienivå och ha utomhusaktiviteter på is för skolor och allmänhetens
åkning, så behövs en ny byggnad för omklädning, kiosk och värmestuga.
Befintlig omklädningsbyggnad, som är av en enklare typ av hus, har på flera
ställen fuktproblematik. Många av de tekniska installationerna går, efter 40
år som huset funnits, på övertid. Tillgänglighetskrav uppfylls inte och
anläggningen har ingen godkänd OVK-besiktning. Den är dessutom
kostsam ur ett driftsperspektiv.

Ekonomi och verksamhet
Investeringsäskande för ny omklädningsbyggnad inklusive inventarier
ligger på 11 300 tkr. Kungsbacka kommun är inte längre medfinansiär i nya
investeringsprojekt som genomförs på Sjöaremossen, vilket innebär att hela
investeringskostnaden kommer att belasta Varbergs kommun. Kultur- och
fritidsnämnden hemställer därför hos kommunstyrelsen att ansöka om
bidragsfinansiering hos Sparbankstiftelsen för denna investering. Kulturoch fritidsnämnden föreslå fullmäktige lägga in objektet i kommunens
investeringsplan med genomförande 2019.
Justerandes signatur
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Ny årlig internhyra beräknas enligt komponentavskrivning till 719 tkr/år.
Driftkostnad för verksamheten beräknas vara oförändrat så länge drift- och
skötselavtal finns mellan kommunen och isbaneföreningen. Om avtalet
över tid upphör kommer driftmedel att krävas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0129

Översyn av konstgräsplaner - miljöpåverkan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna framtagen rapport om att minska konstgräsplanernas
miljöpåverkan.
2. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en skötselplan för respektive
anläggning samt samverka med Tvååkers IF gällande deras
egenägda konstgräsplan.
3. att det i skötselplanerna tydligt ska framgå möjliga åtgärder för att
minska konstgräsplanernas miljöpåverkan.
4. att framtagna skötselplaner ska redovisas på nämndens möte i
februari 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fyra 11-manna konstgräsplaner och behovet av en
utökning med flera planer är stort. Två nya planer planeras och finns med i
kommande investeringsram. Samtidigt som behovet av nyetablering är
stort även nationellt pågår en intensiv debatt om mikroplasters
miljöpåverkan. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-08-30,
§ 87,uppdrogs åt förvaltningen att ta fram en skriftlig rapport kring arbetet
med att minska konstgräsplanernas miljöpåverkan samt förslag på
ytterligare åtgärder som behöver vidtas.

Beslutsunderlag
Skriftlig rapport: Översyn av konstgräsplaner – miljöpåverkan.

Övervägande
Spridning av mikroplaster i naturen är ett allvarligt miljöproblem.
Granulater som tillsätts konstgräsplaner är enligt Naturvårdsverket den
näst största identifierade källan till spridning av mikroplaster i miljön. På
nationell nivå pågår ett intensivt arbete med frågan som främst behandlas
av Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska
Fotbollförbundet. Utvecklingen inom området bör följas noggrant av
kultur- och fritidsnämnden. Varbergs kommun pekar i sitt
hållbarhetsarbete ut vikten av hållbar resursanvändning och att
användningen ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan i ett
livscykelperspektiv.

Justerandes signatur
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Ekonomi och verksamhet
Eftersom inga direkta åtgärder föreslås i denna rapport så påverkar det inte
i nuläget ekonomin. Vid eventuella nationella riktlinjer och lagkrav kan det
få ekonomiska konsekvenser i framtiden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0132

Ansökan om stöd för underhåll av vandringsoch cykelleder i Åkulla bokskogar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. uppdra åt förvaltningen att teckna driftsavtal med Åkulla Bokskogars
Intresseorganisation gällande underhåll av vandrings- och cykelleder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ansökan har lämnats till kultur- och fritidsnämnden om stöd för underhåll
av vandrings- och cykelleder i Åkulla bokskogar från Åkulla bokskogars
intresseorganisation. Föreningen genomförde 2009–2013 flera EU-projekt
och med stöd från Länsstyrelsen anlades tio stigar i Åkulla bokskogar med
en sammanlagd längd på 66 kilometer. Stigarna passerar tio naturreservat
vilket medfört att samarbetet mellan föreningen och Länsstyrelsen fortsatt.
Föreningen står idag för underhåll av 51 kilometer stig, det vill säga den
sträckan av stig som inte är i reservat. För sträckorna genom reservaten
ansvarar Länsstyrelsen för. Länsstyrelsens modell för underhåll av
vandringsled är 1000 kr/kilometer/år exklusive materialkostnad.
Under 2013 genomfördes en undersökning med personräknare som visade
på 32 000 besök årligen på stigarna. Bedömningen som Åkulla bokskogars
intresseorganisation och länsstyrelsen gör är att fler upptäcker
rekreationsområdet och att besöksantalet stiger för varje år.
För att de många besökarna som årligen rör sig i området ska kunna
återkomma till ett välskött, tillgängligt och tryggt friluftsområde krävs
långsiktiga insatser.
Åkulla bokskogars intresseorganisation arbetar idag med utvecklingen av
tillgängligheten för personer med funktionsvariationer att komma ut i
skogen genom en tillgänglighetsanpassad stig i anslutning till Åkulla
friluftsgård. Föreningen är även engagerad i utvecklingen av en barnstig
samt stigcykelleder på cirka 10 kilometer. Allt utvecklingsarbete sker i nära
samarbete med Varbergs kommun (Kultur- och fritidsnämnden och
Marknad Varberg), Varbergs Fastighets AB, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen
och lokala företag.
Åkulla bokskogars intresseorganisation ansöker om:
- Ett årligt driftstöd på 51 000 kr för underhåll av befintlig led
- Ett stöd på 1000 kr per km för tillkommande cykelleder som
utformas i samverkan med Varbergs kommun
Justerandes signatur
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- Ett årligt stöd för materialkostnad till exempel stolpar, skyltning,
spänger på 10 000kr.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Åkulla bokskogars intresseorganisation.

Jämställdhetbedömning
Statistik i Sverige visar att det i åldern 16–54 år är fler kvinnor än män som
är friluftaktiva. Från 65 år gäller det omvända. I Åkulla finns ingen
könsuppdelad statistik bland de som nyttjar stigarna. Stigcykling i Sverige
domineras av män, antalet kvinnliga cyklister ökar årligen och lokalt
arbetar Varbergs mountainbikeklubb för att locka fler flickor/kvinnor till
sporten. Förutom organiserad stigcykling är stigarna öppna för alla att
nyttja.

Övervägande
Nämnden ser positivt på stigarna i Åkulla bokskogar som möjliggör för
många kommuninvånare att komma ut i skogen. Vistelse i naturen har flera
positiva hälsoeffekter på människors fysiska, mentala och sociala
välbefinnande. Förutom att friluftslivet kan ge en möjlighet till fysisk
aktivitet kan det bidra till avkoppling, rekreation och återhämtning.
Runt om i Varbergs kommun finns föreningar som förvaltar stigar ideellt
för sin verksamhet, bland annat IK Dran i Veddige och Varbergs MTB vid
Breared. Åkulla bokskogar är en av kommunens viktigaste destinationer för
friluftsliv och rekreation med höga natur- och kulturvärden. Destinationen
servar så väl vandrare och skidåkare som cyklister. Visit Halland
marknadsför redan Åkulla bokskogar som ett av fyra skogsområden för
hiking and biking i Halland. För att Åkulla bokskogar även fortsättningsvis
ska vara ett attraktivt rekreationsområde behövs en hållbar lösning i
området. Kommunen står i startgroparna för ett förvaltningsövergripande
helhetsgrepp kring en kommunal friluftsstrategi och då ingår Åkulla som en
viktig plats.
Åkulla bokskogar är redan idag ett populärt område för cykel och MTB,
med det saknas markerade stigar och leder för just cykel. Det ökade antalet
besökare, mängden markägare, flera jaktlag och de höga naturvärdena gör
att det finns många intressenter med olika intressen i området. För att
förhindra konflikt och för att hitta en hållbar lösning kring intresset för
cykel i Åkulla bokskogar har kommunen i nära dialog med Åkulla
bokskogars intresseorganisation, Varbergs mountainbikeklubb,
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen börjat titta på en cykelled i området och
initierat en bättre dialog med jaktlag och markägare.
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Genom att ge ekonomisk ersättning för driften ges möjligheter att sköta
underhåll av leder och cykelleder trots att Åkulla bokskogars
intresseorganisation inte är en bidragsberättigad förening. Nämnden anser
att den positiva effekten för folkhälsan, som föreningens arbete medför,
skapar skäl för nämnden att teckna ett driftsavtal.

Ekonomi och verksamhet
Förvaltningens bedömning är att om ersättning beviljas till max 71 000
kronor/år ryms detta inom befintlig ram för fritidsavdelningens budget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0193

Ansökan om bidrag från Varbergs
Skateboardklubb
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. bevilja Varbergs Skateboardklubb särskilt verksamhetsbidrag om 90 tkr
för 2018, vilket utgör kvarvarande medel av tidigare beslutat bidrag, KFN
2017-02-15, § 19.
2. att bidraget betalas ut som ersättning för förlorade hyreskostnader mot
uppvisande av faktiska hyreskostnader.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ansökan har lämnats till kultur- och fritidsnämnden om särskilt
verksamhetsbidrag från Varberg skateboardklubb. Föreningen sökte och
beviljades 120 000 kr i särskilt verksamhetsbidrag av Kultur- och
fritidsnämnden för verksamhetsåret 2017 för att starta igång verksamheten.
Av dessa kommer bara 30 000 delas ut då tillträde till lokalen blivit fördröjt
till oktober.
Varbergs skateboardklubb vill skapa en möjlighet för skateboardkulturen i
Varberg att fortsätta växa genom att möjliggöra för skate inomhus under
vinterhalvåret. Varbergs Sparbanksstiftelse och Hallands idrottsförbund
har bidragit med sammanlagt 900 tkr för att iordningsställa
skateboardanläggningen. Ytterligare privata sponsorer har bidragit med
16 tkr i kontanta medel och boende under byggtiden till ett värde av cirka
50 tkr.
Föreningen har idag cirka 130 medlemmar, men då föreningen är i sin linda
och inte har någon stadigvarande plats har föreningen idag inga
kontinuerliga aktiviteter. Den verksamhet som hittills bedrivits har varit
gratis och föreningen har därför inte haft några medlemsintäkter under
året. Lokalt aktivitetsstöd kommer registreras från och med december 2017.
Föreningens årliga hyra för lokalen är 120 tkr samt tillkommande
driftkostnader om cirka 145 tkr.
Varbergs skatebordklubb ansöker om 120 tkr i särskilt verksamhetsbidrag.

Beslutsunderlag
Ansökan från Varbergs skateboardklubb.
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Jämställdhetsbedömning
Skateboardåkning är idag en mansdominerad sport där 86 % av utövarna är
män.
Varbergs skateboardklubb har sedan i somras arbetat för att bryta
skatekulturens rådande mansnorm genom Tjejskate där föreningen vill
skapa trygghet och pepp av tjejer för tjejer. Målet är att separat tjejskate
inte ska behövas och föreningen är noga med att tjejer givetvis är välkomna
alla tider.
En inomhuslokal innebär en trygg och säker miljö med aktiva vuxna vilket
tros underlätta för att öka antalet aktiva flickor. Föreningen vidgar även
begreppet mot jämlikhet och arbetar aktivt för att nå andra grupper som av
olika anledningar kan ha svårigheter att hitta meningsfull sysselsättning på
sin fritid.

Övervägande
Nämnden ser positivt på en anläggning som möjliggör för kommuninvånare
till skateboardåkning året om. Skateboardåkning som både innefattar fysisk
aktivitet och social gemenskap har positiva hälsoeffekter på människors
fysiska, mentala och sociala välbefinnande. I Varbergs kommun finns idag
ingen inomhusanläggning för sporten vilket medför att utövare måste ta sig
till Halmstad eller Göteborg för att utöva sin aktivitet.
Verksamhetens karaktär gör att det utan lokal är svårt att bedriva
verksamhet som är berättigad till lokalt aktivitetsstöd. Vid de förändrade
förutsättningar som egen lokal skulle innebära ändras möjligheterna att
bedriva verksamhet enligt de bidragsregler som råder. Inom kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde finns verksamheter som föreningen skulle
vilja samarbeta med framförallt inom integration, ungdomsverksamhet samt
verksamhet för funktionsnedsatta. Förvaltningen ämnar ha en dialog med
föreningen under året och följa utvecklingen av verksamheten.
Genom att ge föreningen stöd under kommande år ger kultur- och
fritidsnämnden föreningen en god möjlighet att starta sin verksamhet för att
kommande år kunna bära utgifter genom intäkterna för inträde i hallen.
Föreningen kommer från och med hösten 2017 vara bidragsberättigad och
därigenom kunna söka fortsatt bidrag inom ordinarie bidragssystem.
Av de 120 000 kr som föreningen beviljades 2017 användes 30 000 kr av det
beviljade bidraget vilket innebär att återstående 90 000 kr bör beviljas som
bidrag för 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0165

Åtgärder för att utveckla mötesplatser för
seniorer/äldre
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. hemställa hos kommunfullmäktige om att överföra
verksamhetsansvaret för mötesplatser för äldre från socialnämnden till
kultur- och fritidsnämnden.
2. hemställa hos kommunfullmäktige om att överföra 1 120 tkr från
socialnämndens budget till kultur- och fritidsnämndens budget.
3. hemställa hos kommunfullmäktige om att beslutet skall gälla från och
med 2018-03-15.
4. att nämndens beslut gäller under förutsättning att inte socialnämnden
har några invändningar vid sitt sammanträde den 14 december 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde i maj 2017 strategiskt styr- och
budgetdokument inför mål och budget 2018. I styr- och budgetdokument
gavs uppdrag till socialnämnden att senast under september 2017 lämna
förslag på åtgärder för att utveckla mötesplatser och dess verksamhet för
seniorer/äldre.
Socialnämnden har den 31 augusti 2017, § 103, behandlat uppdraget och
godkänt förvaltningens förslag på åtgärder och översänt det till
kommunstyrelsen för vidare beredning. I redovisningen framgår att det
finns behov av att utveckla mötesplatser runt om i kommunen. För att
arbeta med det krävs utvecklande av koncept och innehåll, praktiskt stöd
samt en ekonomisk stimulans till utförare.
Ett ytterligare behov av lokaler och mötesplatser i kommunen har lyfts till
politiken av intresseföreningar. Under hösten undersöktes möjliga lokaler
för ändamålet. En lokal fanns tillgänglig i centrala Varberg.
Kommunstyrelsen har den 29 augusti 2017, § 195, beslutat att godkänna
hyresavtal, varigenom Varbergs kommun hyr en lokal av Lorensberg 20 i
Varberg AB, under tiden 1 oktober 2017 till 1 oktober 2020.
Hyreskostnaden för oktober-december 2017 belastar kommunstyrelsens
oförutsedda medel och för åren 2018 till 2020 inarbetas i budgetarbetet.
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Kommunfullmäktige gav 2017-10-17, § 173, i uppdrag till kultur- och
fritidsnämnden att utreda möjligheterna för en flytt av
verksamhetsansvaret för mötesplatser för seniorer från socialnämnden till
kultur- och fritidsnämnden. Uppdraget avser verksamhet för personer som
bor i ordinärt boende och inte de som bor på särskilt boende.

Beslutsunderlag
Utredning – åtgärder för att utveckla mötesplatser och dess verksamhet för
seniorer/äldre.
Beslutsförslag 19 september 2017.
Socialnämnden 31 augusti 2017, § 103.
Kommunfullmäktige 2017-10-17, § 173.

Jämställdhetsbedömning
Verksamheten med mötesplatser och aktiviteter för seniorer vänder sig till
både kvinnor och män i syfte att förbättra hälsa och välmående. Kvinnor
och män i åldersgruppen har olika önskemål och behov i fråga om
aktiviteter och innehåll. Det är deltagarna själva som ska bestämma vilket
innehåll verksamheten ska ha. Genom att kultur- och fritidsnämnden
arbetat intensivt med jämställdhetsfrågorna under många år kommer
jämställdhetsfrågan och jämlikhetsfrågan vara central i all planering,
genomförande och uppföljning. På så sätt skapas goda förutsättningar för
en verksamhet som kommer gynna både kvinnors och mäns hälsa och
välmående på lika villkor.

Övervägande
Utifrån uppdraget har kultur- och fritidsnämnden tagit fram en utredning
och föreslår att verksamheten flyttas över från socialnämnden till kulturoch fritidsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0194

Kartläggning av kommunens insatser till
personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. hemställa hos kommunfullmäktige om anstånd att redovisa slutrapport
om kartläggning av kommunala insatser till personer med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i syfte att förtydliga och
konkretisera behovet av insatser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden fått i uppdrag från
kommunfullmäktige att utreda/kartlägga kommunens insatser när det
gäller behoven hos personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer
samt hur kommunen skulle kunna höja kvaliteten på kommunens insatser
för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras kontakter
med kommunen.

Övervägande
Då nämndens gemensamma åldersspann utgörs av barn och unga upp till
21 år har projektarbetet begränsats till barn och unga med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom denna åldersgrupp. Utifrån
kartläggningar och diskussioner i projektgrupp och i förvaltningarnas
arbetsgrupper har projektgruppen identifierat ett antal områden där
samverkan mellan förvaltningarna behöver tydliggöras och förbättras.
Projektgruppen har urskilt ett antal områden som bedöms vara mest
angelägna att utveckla för att förvaltningarna bättre ska kunna nå och möta
upp målgruppen inom respektive förvaltning.
Det finns behov av att:
 kompetensutveckla all personal i berörda förvaltningar inom
området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 stärka och förtydliga ansvaret för det drogförebyggande arbete
 utveckla och förstärka Be Right Back
 utveckla och förstärka skolornas flexteam
 utveckla och förstärka fritidshemsverksamheten för barn under 13 år
 förstärka fritidsverksamhet till exempel vid kommunens
ungdomsgårdar
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mer omfattande genomlysa och identifiera områden där det saknas
insatser och aktiviteter
 tydliggöra ansvarsfördelningen för dessa insatser/aktiviteter
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0224

Meröppna bibliotek
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att införa konceptet meröppet på
lokalbiblioteket i Veddige.
2. att ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar för 2018
fördela 350 tkr till kulturavdelningen för genomförande av uppdraget.
3. att uppdraget ska genomföras under våren 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden förvaltningen utrett vilket
lokalbibliotek som under 2018 ska bli kommunens fjärde meröppna
bibliotek. Hittills är meröppet genomfört i Bua och Rolfstorp samt på
Campus.

Beslutsunderlag
Utredning daterad den 16 november 2017.

Jämställdhetsbedömning
Kvinnor står för en stor del av lånen på kommunens samtliga bibliotek.
Med hänsyn till detta ska nyttjandet av det meröppna biblioteket bevakas
ur ett genusperspektiv. Det innebär att fokus läggs på hur antalet lån
fördelas och om antalet lån som män gör ökar. Ytterligare en sak som
kommer att undersökas är om de män som registreras för och använder det
meröppna biblioteket blir flera.

Övervägande
Att skapa ett meröppet bibliotek innebär en investering. Utgångspunkten är
att välja en ort där man antar att ett meröppet bibliotek kommer att
användas i stor utsträckning. Även andra kriterier, såsom läget på orten
eller hur utemiljön ser ut runt biblioteket, måste beaktas. En annan viktig
sak är om lokalen går att anpassa till ett meröppet bibliotek till en rimlig
kostnad. Det kan gälla entréer, dörrar, lås med mera.
Ytterligare en aspekt som måste tas med i beräkningen är att de
kvarvarande lokalbiblioteken, Veddige, Kungsäter, Träslövsläge och
Tvååker, är integrerade folk- och skolbibliotek. Tre av dem ligger dessutom
i respektive skolas lokaler. Det medför att i dessa fall behöver man ha en
diskussion med skolan.
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Veddige är en av de större tätorterna i kommunen. Biblioteket är ett
integrerat folk- och skolbibliotek och dess lokaler ligger sammanbyggda
med ortens skola. Skolan har byggts om i etapper och beräknas vara
färdigombyggd sommaren 2018. Ombyggnationen kommer att påverka
utemiljön runt bibliotekets entré.
Simhallen i Varberg kommer att stängas sommaren 2018. Byggnaden ska
rivas för att ge plats för en ny bad- och simanläggning. Under en flera år
lång ombyggnadstid väntas därför betydligt fler invånare än vanligt i stället
använda simhallen i Veddige. Det kommer i sin tur att påverka biblioteket.
Flera vuxna kommer att röra sig i området och föräldrar som behöver vänta
på sina barn kan använda biblioteket för att till exempel läsa
tidningar/tidskrifter, låna böcker, läsa böcker tillsammans med yngre
syskon eller använda datorerna. Biblioteket i Veddige har bra öppettider
men med funktionen meröppet kan det användas ännu mer.
Veddige föreslås bli nästa meröppna bibliotek.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0032

Sommarakademi 2017-redovisning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens rapport gällande genomförande av
Sommarakademi i Varberg 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Projektbeskrivningen av ”Sommarakademi 2017; stadsutveckling, konst och
kulturarv på Campus i Varberg” godkändes av kultur- och fritidsnämnden
Kfn 2017-03-22, §29 som även tog på sig huvudmannaskapet för projektet.
I beslutet låg en hemställan till kommunstyrelsen om att anslå att anslå 190
tkr. till finansiering av projektet. Kommunstyrelsen beslutade att anslå
pengarna 2017-04-25, § 112.
Den 4 - 19 augusti 2017 organiserades en internationell sommarakademi i
Varberg. Ett tjugotal studenter, forskare, och praktiker inom arkeologi,
arkitektur, konst, kulturvård och stadsplanering samlades under två veckor
för att utforska möjligheterna till att skapa en interdisciplinär dialog om
stadsutveckling i relation till Varbergs stadsutvecklingsprojekt. I dialog med
lokala aktörer och Varbergsbor undersöktes hur nybyggda stadsområden
kan knytas ihop med den befintliga byggda och naturliga miljön och dess
lokala kulturhistoria.
Akademin organiserades som en uppföljning på det konstnärsresidens som
genomfördes av den regionala verksamheten Art inside Out under tre
veckor i maj 2016. Flera personer som då var deltagande deltog också i
sommarakademin.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KFN 2017-03-22, § 29.
Beslutsförslag med utredning Dnr: KFN 2017/0032–1.

Jämställdhetsanalys
I planeringen av sommarakademin var jämställdhetsaspekten del av urvalet
för deltagande internationella studenter. Sex kvinnor och fyra män. Fler
män var dock representerade av de inbjudna forskarna, workshopsledarna
och seminarieföreläsare. Dock skedde projektledningen av två kvinnor. Det
fanns en medvetenhet och tydlig jämställd balans i dialoger och den
visualiserade redovisningen som till slut lämnades över till
stadsutvecklingsprojektet.
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Övervägande
Sommarakademin 2017 gav stora möjligheter till dialog mellan lokala
aktörer, varbergsbor och internationella specialister och studenter.
Pilotprojektet skulle ge de inblandade möjlighet att testa innehåll och
praktisk planering vilket på längre sikt kan innebära att kursen blir
återkommande. Campus Varberg var en konstruktiv bas för verksamheten.

Ekonomi och verksamhet
Totala kostnaden blev 189 434 kr, vilket innebär att det höll sig inom avsatt
budget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0251

Rapport gällande åtgärder för offentlig konst
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens slutredovisning av hur anslagna medel ur
resultatreserven använts till underhållsåtgärder av offentlig konst.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
2016-01-22, § 7, beslutade kultur- och fritidsnämnden att anslå 600 tkr till
kulturavdelningen för att genomföra underhållsåtgärder av den offentliga
konsten i Varberg. Åtgärderna skulle vara genomförda senast 2017-08-31
och slutredovisas i nämnden i oktober 2017.
Åtgärder och underhåll har skett utifrån det underlag som åtgärdsplanen
för vård och underhåll av offentlig konst har definierat i prioritering 1–2
och de offerter som baserats på detta inom de ramar som beräknats. För
utförande av åtgärder som kräver konservator har två firmor anlitats;
konservator Helena Strandberg (metall) och Stefan Holmgren (sten).
Därutöver har underhållsinsatser skett av hamn- och gatuförvaltningen och
ett utbildningstillfälle har skett för personal inom kulturavdelningen och för
hamn- och gatuförvaltningens parkpersonal. Viss del av avsatta medel har
använts för att genomföra åtgärder för lös konst. Det har också skett tre
förundersökningar av tre konservatorer under senare delen av 2017.
Åtgärder har skett av metall- och stenkonservatorer för 11 konstverk.
Dessutom har undersökningar skett hösten 2017 för tre verk där åtgärder
definierats, vilka kan genomföras först 2018 och framåt. Hamn- och
gatuförvaltning har genomfört klippning av buskar, omplanteringar,
skulpturtvätt, omplaceringar, bassängers rengöring och stenbeläggning
med mera vid de olika verken som har bearbetats och för vissa där enbart
underhåll har skett av konservator. En utbildningsdag genomfördes för
personal i ledning av konservator Helena Strandberg den 2 april 2016.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2016-01-27, § 7.
Beskrivning av ärendet projekt konservering av offentlig skulptur i Varberg
Dnr KFN 2014-/025.
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Jämställdhetsanalys
Av inköpta 28 konstverk inom kommunens förvaltning eller bolag i
offentlig miljö är huvuddelen utförda av manligt konstnärskap. Det följer en
företeelse som kan hänvisas till en betoning på manligt konstnärskap i ett
historiskt perspektiv inom konstnärlig verksamhet. Däremot, har under
senare del av 1900-talet och under 2000-talet kvinnors konstnärskap fått
större utrymme och uppmärksamhet vilket har minskat det stora glappet
mellan könen. Det märks även en förändring i innehållet i de inköpta
konstverken där andra formspråk och en friare materialhantering kan ses.
I de åtgärder som hittills utförts har inte kön varit avgörande men det kan
konstateras att det är en övervägande del manligt konstnärskap som har
utfört de verk som har haft prio 1. Detta med bakgrund att de mer nya
verken är utförda av kvinnliga konstnärer, inte i dagsläget behövt åtgärder i
den graden.

Övervägande
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att de avsatta medlen, 600 tkr,
har förvaltats väl och åtgärder har skett på ett professionellt och
konstruktivt sätt. Framförallt har konservatorinsatser som genomförts varit
väl avvägda till de åtgärder på konstverk som var främst i behov utifrån den
åtgärdsplan där de definierats i prioritet. Avsatta medel har använts full ut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0189

Överenskommelse 2018–2021 Varbergs
kommun, Polismyndigheten och Region Halland
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslag till överenskommelsen 2018–2021 mellan Varbergs
kommun, Polismyndigheten och Region Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun, Polisen (lokalpolisområde Varberg) och Region Halland
(Varbergsnämnden) samverkar och samarbetar kring insatser som ökar
tryggheten, minskar brottsligheten, främjar hälsa, förebygger ohälsa och
minskar skillnader i hälsa. Nytt för denna överenskommelse är att även
Region Halland ingår och att folkhälsoperspektivet lyfts fram och
tydliggörs.
Syftet med överenskommelsen är att fördjupa och utveckla samarbetet
mellan parterna. Överenskommelsen utgår ifrån en gemensam lägesbild
vilket ger en samsyn kring de lokala förhållandena och behovet av insatser.
Det övergripande målet för överenskommelsen och parternas samarbete är
att öka trygghet, minska brottslighet, främja folkhälsa och minska
skillnader i hälsa. För att arbetet utifrån överenskommelsen ska få avsedd
effekt krävs ett långsiktigt och systematiskt samarbete.
Folkhälso- och trygghetsrådet och Trygg i Varberg är etablerade arenor för
samverkan i det kommunövergripande arbetet som handlar om trygghet
och folkhälsa. Folkhälso- och trygghetsrådet har prioriterat fokusområden
för arbetet utifrån en analys av den gemensamt framtagna lägesbilden.
Följande fokusområden är prioriterade:
- Barn och ungas fysiska och psykiska hälsa
- ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak)
- Trygghet och säkerhet
Kopplat till överenskommelsen kommer en handlingsplan tas fram i
nätverket Trygg i Varberg som tydliggör vilka aktiviteter som ska
genomföras i samverkan under avtalsperioden. Handlingsplanen revideras
och utvecklas kontinuerligt. Överenskommelsen och tillhörande
handlingsplan följs upp regelbundet inom Trygg i Varberg med årlig
redovisning till Folkhälso- och trygghetsrådet.
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Beslutsunderlag
Överenskommelse 2018–2021 Varbergs kommun och Polisen,
lokalpolisområde Varberg och region Halland, Varbergsnämnden

Övervägande
Arbetet med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete samt
folkhälsoarbete behöver ske systematiskt, långsiktigt och i samverkan
mellan flera parter. Det är därför av stor vikt att strukturera och avtala om
samverkan inom området för att nå framgång i arbetet. Detta avtal är en
viktig del i att det förebyggande arbetet ska beredas just de rätta
förutsättningarna.

Ekonomi och verksamhet
Respektive samverkanspart står för sin del i samverkan vad gäller såväl
personella resurser såsom eventuella genomförandemedel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0183

Remissvar: programhandling till planprogram
för Västerport, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förvaltningens svar till beslutsförslag om planprogram för
Västerport som sitt eget.
2. att ett eventuellt bevarande av båtbyggeriet endast kan ske om det inte
påverkar tidsplanen för tunnelbygget.
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Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har till kultur- och fritidsnämnden översänt
samrådshandling för planprogram för Västerport, Varbergs kommun.
Planprogrammet ligger ca 400 meter nordväst om Varbergs torg. Varbergs
kommun fattade ett inriktningsbeslut för stadsutvecklingsprojektet i mars
2016. Till grund för inriktningsbeslutet ligger även fördjupad översiktsplan
och medborgardialogen 2014.
Ledord för Västerport:
 En unik karaktär som samspelar med staden
 Levande miljö året runt med mötesplatser som berikar.
 Människor och mångfald i fokus.
 Cykel- och gångtrafik prioriteras.
 Verksamheter i markplan.
 Variation i byggnader och boendeformer.
 Det offentliga rummet ska ägnas särskild uppmärksamhet – staden
är till för alla.

Beslutsunderlag
Planhandlingar, Västerport, BN SBK-2016-714.

Jämställdhetsbedömning
Det är angeläget att beakta jämställdhetsaspekter i planläggningen av den
nya stadsdelen. Detta blir ännu mer aktuellt när detaljplanearbetet börjar,
men redan i det initiala planprogrammet bör jämställdhet vara en viktig
faktor att ta hänsyn till.
Forskning visar att kvinnor upplever otrygghet på offentliga platser i högre
grad än män, och otrygghet är den faktor som mest begränsar kvinnors
möjlighet att röra sig i stadsmiljön. När man planerar gestaltning av ett
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område är det därför viktigt att ta hänsyn till trygghetsskapande åtgärder
som gör platsen lika tillgänglig och välkomnande för både kvinnor och män,
flickor och pojkar. Detta kan exempelvis göras genom utformningen av
belysning på platsen eller hur växtlighet, och skötsel av denna, planeras.
Då prioriteringar görs mellan platser för belysningssatsningar bör stråk
prioriteras framför enskilda platser och landmärken eftersom det är stråken
vi rör oss längs och brister längs dem hindrar rörligheten hos människor,
främst kvinnor, som upplever otrygghet. Då sådana prioriteringar görs är
det också viktigt att analysera om de platser som prioriteras kommer att
användas främst av kvinnor, främst av män eller i lika hög grad av kvinnor
och män.
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Dnr KFN 2017/0197

Personuppgiftsombud - kultur- och
fritidsnämnden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. utse nämndsekreterare Gunilla Sandkvist till personuppgiftsombud för
kultur- och fritidsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling
som förekommer inom nämndens verksamhet och har i uppdrag att utse
personuppgiftsombud.
Personuppgiftslagen (PuL) är till för att skydda människors personliga
integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas.
Till personuppgifter räknas all information som direkt eller indirekt kan
kopplas till en person som är i livet, både texter och bilder. Uppgifterna kan
exempelvis vara personnummer, namn eller adress.

Övervägande
PuL kommer att ersättas av en ny lagstiftning, Den allmänna
dataskyddsförordningen, som kommer att träda i kraft den 25 maj 2018.
I samband med det behöver nämnden utse dataskyddsombud. Den som är
utsedd till personuppgiftsombud kommer inte automatiskt att utses till
dataskyddsombud. Inspektionen meddelar att registret med
personuppgiftsombud kommer avvecklas och alla organisationer måste
göra en anmälan av dataskyddsombud i samband med övergången.
Uppdrag som personuppgiftsombud är därmed begränsat till
ikraftträdandet av Den allmänna dataskyddsförordningen 25 maj 2018.
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Dnr KFN 2017/0100

Tyck om Varberg 2017 - redovisning av
synpunkter andra halvåret
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna upprättad redovisning av inkomna synpunkter för andra
halvåret 2017 genom Tyck om Varberg
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Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun implementerade 2012 en möjlighet för
kommuninvånarna att tycka till om kommunens verksamhet genom
synpunktshanteringen Tyck om Varberg. Nämnden följer de centralt
antagna anvisningarna avseende hantering av inkomna synpunkter.
Synpunkter inkomna genom Tyck om Varberg registeraras, dokumenteras,
redovisas och följs upp. Inkomna synpunkter ska besvaras skriftligt inom
tre veckor.
Totalt har det under andra halvåret 2017 inkommit en synpunkt/ förslag.

Beslutsunderlag
Inkommet förslag samt svar.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden arbetar aktivt med olika metoder av feedback
från kommuninvånarna avseende den verksamhet som genomförs. Tyck om
Varberg är ett av dessa verktyg.
Enligt centralt antagna riktlinjer ska svar, då det efterfrågas, levereras inom
tre veckor direkt till synpunktslämnaren.
Alla inkomna synpunkter har diarieförts, registrerats, dokumenterats och
redovisats. Redovisning sker alltid gentemot allmänheten via kommunens
hemsida. Den inkomna synpunkten har besvarats inom tre veckor.
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