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Kfn § 115

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Anders Ramsby informerar, med anledning av
tidningsartikeln i Hallands Nyheter, om arbetsförhållandena för
vaktmästarna på lokal- och anläggningsavdelningen samt redogör för
förvaltningens organisation.
2. Ny fritidschef, Maria Björklund, presenterar sig för kultur- och
fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2011/0141

Kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i
Varbergs kommun 2012
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå kommunfullmäktige att fastställa kultur- och fritidsnämndens
förslag till ”Kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i
Varbergs kommun 2012”
- att utvärdera det nya bidragssystemet efter två år med särskilt beaktande av
konsekvenser för föreningarnas ledarutbildning samt att
- resterande del av utredningen kring bidrag och taxor skall vara klar för
beslut till nämndens junisammanträde 2012.
Ärendet
I paritet med kommunfullmäktiges beslut från den 18 november 2008,
§ 183, beslöt kultur- och fritidsnämnden den 24 november 2010, § 102, att
ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en bidrags-, taxe- och
subventioneringsutredning senast den 31 augusti 2011 enligt givna
frågeställningar:
- möjlighet att förenkla systemet
- eventuell differentiering av taxor
- grundprincipen för hyressättning (ex efter typ av anläggning)
- översyn av subventioneringsgraden i förhållande mellan föreningsägda
anläggningar och verksamhet som bedrivs i kommunala lokaler
- se över hanteringsordningen med beaktande av skillnaden mellan
idrottsföreningar och övriga föreningar
- utredningen skall ta sin utgångspunkt i föreningarnas förutsättningar att
bedriva verksamhet
På nämndssammanträdet den 23 februari 2011, beslöts att lyfta ur
frågeställningar gällande eventuell differentiering av taxor samt
grundprincipen för hyressättning ur bidragsutredningen.
Avstämning av uppdraget gällande bidragsdelen gjordes på
nämndsammanträdet den 16 mars 2011, § 28, den 22 juni 2011, § 80
arbetsutskottet den 20 september 2011, § 98 samt den 3 oktober 2011, §
105.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2011/0203

Varbergs kommuns inköpspolicy
Kommunens upphandlingschef Madeleine Winbo redogör för
- upphandligstrategi
- upphandlingspolicy
- regelverket för offentlig upphandling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2011/0016

Månadsrapport
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga månadsrapporten för augusti 2011 till handlingarna.
Ärendet
Föreligger månadsrapport avseende augusti 2011.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2011, § 95.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KFN 2011/0016

Delårsrapport inklusive uppföljning av verksamhets- och
effektmål 2011
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2011 för kultur- och
fritidsnämnden samt att
- godkänna uppföljning av verksamhets- och effektmål.
Ärendet
Föreligger ekonomisk delårsrapport omfattande årets första åtta månader.
Rapporten består av följande avsnitt: periodens resultat, prognos för
helårsutfall, verksamhetens utveckling samt investeringar.
Rapporten åtföljs av uppföljningen av kultur- och fritidsnämndens
verksamhets- och effektmål 2011.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2011, §§ 96, 97.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2011/0197

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2012
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget till kultur- och
fritidsnämndens hyror och avgifter 2012.
Beskrivning av ärendet
Föreligger av förvaltningen utarbetat förslag till kultur- och fritidsnämndens
hyror och avgifter för 2012.
Uppräkning av hyror och avgifter (exkl. biblioteksavgifter) har skett med
3 % i förhållande till år 2011 samt avrundats till jämna krontal vid mindre
belopp (under 100 kr) och till jämna fem- och tiotalkronor vid högre belopp.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 oktober 2011, § 106.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KFN 2011/0082

Kö till kulturskolan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med i utredningen
åtgärder för att öka antalet elever på kulturskolan

föreslagna

- fastställa mätperioden till två tillfällen per år i samband med fördelning av
platser.
Ärendet
I april månad 2011 stod 669 ungdomar i kö till kulturskolan. Detta
föranledde arbetsutskottets beslut den 6 april 2011, § 48, om att bl. a
ge förvaltningen i uppdrag att utreda och analysera kösituationen vid
kulturskolan samt att inkomma med förslag på åtgärder för att minska
kötiden .
Föreligger av kultur- och fritidsförvaltningen genomförd utredning, daterad
den 12 september 2011.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2011, § 99.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2011/0163

Översyn av reglemente
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå kommunfullmäktige besluta att
- under § 3 Kultur- och fritidsnämndens uppgifter, punkt 9, ändra texten till:
”inom ramen för beviljade anslag av kommunfullmäktige fastställda normer
utdela kulturstipendier och fritidsstipendier
- under § 11 Inkallande av ersättare stryka orden ”ordförande, vice
ordförande och” så att texten lyder:
”en ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare, som
kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra”
- i övrigt tillstyrka förslaget till Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i
Varbergs kommun.
Ärendet
En översyn har gjorts av samtliga reglementen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har beslutat att remittera förslaget till respektive nämnd.
Förtydligande och kontroll har skett av angivna lagrum. Förflyttning av text
och rubriksättning har genomförts. Under avsnittet om arbetsformer har
ändringar endast gjorts i två paragrafer. Kallelse till sammanträde, § 8, har
ändrats när det gäller tiden för utskick av kallelsen från fem dagar till sex
dagar. Inkallande av ersättare, § 11, som innebär att det är nämndsekreterare
som kallar ersättare om ledamot är förhindrad att inställa sig.
Kultur- och fritidsnämnden utdelar förutom kulturstipendier även
fritidsstipendier vilket föranleder en ändring under § 3 – Kultur- och
fritidsnämndens uppgifter.
Tjänsteutlåtande från förvaltningen, daterad den 9 september 2011,
föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2011, § 100.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kfn § 123

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
- att lägga rapporterna till handlingarna.

1. Ks au § 353 – 2011-08-15. Ansökan om kulturstöd 2012 till Hallands
Näringslivs Arkiv för finansiering av ”herrlösa arkiv” från Falkenbergs,
Halmstads, Hylte, Kungsbacka, Laholms och Varbergs kommuner (Dnr
KFN 2011/0191).
2. Ks au § 359 – 2011-08-15. Ansökan om kulturstöd till Folkrörelsernas
arkiv i Norra Halland (Dnr KFN 2011/0191)
3. Ks au § 394 – 2011-09-05. Anläggande av konstgräsplan (Dnr KFN
2011/0104).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

