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Plats och tid

Världsarvet Grimeton Radiostation, kl. 14.00-16.55

Beslutande

Christofer Bergenblock (C), ordf.
Sven Andersson (M)
Kaarina Andersson (M)
Louise Blixt Modée (C)
Inger Brosved (L)
Pierre Ringborg (-)
Lars-Ingvar Lindblom (M)
Michael Fransson (C)
Paul Willner (KD)

Linda Berggren (S)
Roland Ryberg (S)
Viveca Haugness (S)
Göran Stark (S)
Mia Petzäll (SD)

Ingemar Arnesson, kulturchef
Christina Josefsson, förvaltningschef
Mari Hagborg Lorentzon, fritidschef
Göran Stark

Jari Kajanne, ungdomschef
Anna-Karin Kvarnemar, SUK
Ann Sjölund, Kommunal

Ersättare –
inte tjänstgörande

Övriga deltagare

Utses att justera

Robin Svensson (S)

Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltning, 2016-10-25

Sekreterare

Jolanta Mittag

Ordförande

Christofer Bergenblock

Justerande

Göran Stark

Paragraf

105-111

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

19 oktober 2016

Datum då anslaget sätts upp

26 oktober 2016

Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för
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Kfn § 105

Förvaltningen informerar
1. Anna-Karin Kvarnemar, samhällsutvecklingskontoret, informerar om:
- den nya konstgräsplanen på Påskbergsvallen kommer att fyllas med mer
miljövänlig granulat än det var planerat. Uppkommen merkostnad inryms i
den ordinarie budgeten.
- man har valt att inköpa en annan, mer hållbar matta till friidrottshallen i
Trönninge idrottscentrum. Uppkommen merkostnad inryms i den
ordinarie budgeten.
2. Kulturchef Ingemar Arnesson rapporterar om projektet Art Inside Out.
Inspelad film om projektet illustrerar rapporten. Den skriftliga rapporten
ska tillsändas nämndens ledamöter till nästa arbetsutskott.
3. Förvaltningschef Christina Josefsson rapporterar om:
- planerad Visionsmässa där förvaltningen kommer att presentera sitt
arbete med integration och social sammanhållning
- det allra första dragning om Medarbetarenkäten har ägt rum idag
- förvaltningen har deltagit i AFS-utbildningen
- Varberg växer, stadsutvecklingsprojektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 106

Sammanträdesprotokoll
2016-10-19

3

Dnr KFN 2016/0053

Månadsrapport september 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga månadsrapporten för september till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Efter september månad uppgår kultur- och fritidsnämndens preliminära
nettoutfall till 103 925 tkr (74 % av budgeten förbrukad) varav intäkterna
uppgår till 13 942 tkr (11 893 tkr föregående år) och kostnaderna uppgår till
117 867 tkr (115 338 tkr föregående år). Motsvarande nettoutfall för samma
period 2015 var 103 495 tkr (79 % av budgeten var då förbrukad).
Inget tyder på att några anmärkningsvärda avvikelser från driftbudgeten
kommer att inträffa.

Beslutsunderlag
Protokoll, kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 2016-0-05, § 121.
Månadsrapport september månad.
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Dnr KFN 2014/0216

Karl Gustav BK - framtida verksamhet och
idrottshall
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. uppdra åt förvaltningen att i dialog med Karl Gustav BK utreda den
framtida verksamheten i idrottshallen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hösten 2013 lades skolan i Karl Gustav ner och verksamheten flyttades till
Kungsäter. Innan skolan lades ned användes idrottshallen i Karl Gustav för
skolans idrottslektioner. Idrottshallen ägs av föreningen Karl Gustav BK
som med anledning av skolnedläggningen fick en kraftigt minskad
uthyrning av hallen vilket medförde ett stort intäktsbortfall (motsvarande
ca 150 tkr).
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-17 att kultur- och fritidsnämndens
ram för 2014 skulle utökas med 150 tkr destinerade till Karl Gustav BK i
syfte att mildra effekten av intäktsförlusten. Detta reglerades genom ett
ettårigt avtal som löpte ut 2014-12-31.
Inför 2015 hade förvaltningen flera dialogmöten med föreningen om hur
verksamheten i förening och idrottshall skulle kunna fortsätta under de nya
förutsättningarna. Ett förslag till nytt avtal togs fram av förvaltningen som
innebar ett tillfälligt bidrag med succesiv nedtrappning under fyra år (201501-01 – 2018-12-31). Detta förslag presenterades för Karl Gustav BK men
föreningen såg inte att det var möjligt att trappa ner bidraget och
kompensera intäktstappet med utökad uthyrning vilket fick till resultat att
föreningen ej undertecknade avtalet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 2014-12-17 att
bevilja föreningen ett bidrag om 150 tkr för år 2015.
Föreningen har på olika sätt marknadsfört idrottshallen för att öka
uthyrningen men ännu ej lyckats öka nyttjandet av idrottshallen. Det är
svårt att bedöma hur intäkterna från uthyrningen utvecklas under de
kommande åren och det är ännu ej klarlagt hur mycket driftkostnaderna
kan förändras.

Beslutsunderlag
Protokoll, kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 2016-10-05, § 123.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 22 augusti 2016.
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Övervägande
Det är svårt att bedöma hur intäkterna från uthyrningen utvecklas under de
kommande åren och det är ännu ej klarlagt hur mycket driftkostnaderna
kan förändras.
Förutom ekonomiskt stöd avser kultur- och fritidsnämnden bistå med
resurser i form av föreningscoach och friskvårdsutvecklare som kommer att
hjälpa och stötta föreningen när det gäller att utöka utbud och skapa nya
verksamheter i idrottshallen. Nämnden tror att detta kommer att vara ett
sätt att få Karl Gustav BK att på sikt kunna hitta nya kunder och nya
verksamheter, som i sin tur kommer att generera de intäkter man behöver
för att kunna driva idrottshallen vidare.
På arbetsutskottets möte, 2016-10-05, beslutades att bevilja Karl Gustav BK
150 000 kr i driftsbidrag för 2016.
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Dnr KFN 2016/0126

Sammanträdestider 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. fastställa följande sammanträdestider för nämndsmöten 2017:
25 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 30 augusti,
20 september, 18 oktober, 29 november och 13 december
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har att fastställa nästa års sammanträdestider.

Beslutsunderlag
Protokoll, kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 5 oktober 2016, §
124.
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Kfn § 109

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, protokoll 2016-09-07 (Dnr
KFN 2016/0001)
2. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, protokoll 2016-09-13 (Dnr
KFN 2016/0001)
3. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, protokoll 2016-10-05 (Dnr
KFN 2016/0001)
4. Ks § 123 – 2016-09-20. Behov av att höja investeringsramen till projektet
Omläggning och breddning av Påskbergsvallen (Dnr KFN 2014/0009).
5. Kf § 124 – 2016-09-20. Svar på motion om fler utegym i Varbergs
kommun (Dnr KFN 2014/0235).
6. Kf § 126 – 2016-09-20. Svar på motion om flyttning av Påskbergsvallen,
bygg bostäder på platsen och lägg anläggningar i ett arenabolag (Dnr KFN
2015/0207).
7. Ks § 161- 2016-08-30. Remissvar – Förslag till Hallands kulturplan 20172020 (Dnr KFN 2016/0017).
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Kfn § 110

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Derome BK – bidrag till inköp av gräsklippare 51 000 kr. Beslut: Mari
Hagborg Lorenzon (Dnr KFN 2016/0121).
2. Valinge-Stamnareds Röda Korskrets – projektstöd 6 700 kr till
integrationsfrämjande insatser. Beslut: Christina Josefsson (Dnr KFN
2016/0125).
3. Föreningen Växtkraft – projektstöd 29 000 kr till integrationsfrämjande
insatser. Beslut: Christina Josefsson (Dnr KFN 2016/0116).
4. Föreningen Växtkraft – avslag på ansökan om 30 000 kr för
integrationsfrämjande insatser. Beslut: Christina Josefsson (Dnr KFN
2016/0119).
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Kfn § 111

Fråga
Mia Petzäll (SD) ställer en fråga om statistikuppgifter gällande antalet
friidrottsutövande ungdomar i kommunen.
Ordföranden besvarar frågan.
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