Sammanträdesprotokoll
2011-11-02

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid

Sammanträdesrum Fävren, kf Postmästaren, kl. 14.00-16.55

Beslutande

Christofer Bergenblock (C), ordf.
Sven Andersson (M), ej § 124
Lars-Ingvar Lindblom (M)
Kaarina Andersson (M)
Karolina Mourou (C)
Mikael Bonde (FP)
Lennart Karlsson (C), § 124

Övriga deltagande

Lennart Karlsson (C), ej § 124

1-13

Linda Berggren (S)
Magnus Niklasson (S)
Adelina Sejdijaj (S), ej § 124
Christoffer Johansson (S)
Josefin Andersson (MP)
Viveca Haugness (S), § 124

Viveca Haugness (S), ej § 124

ersättare
kommunrevisionen

Rune Andersson (S), Erling Andersson (C), Gösta Gustafsson (C)
Margareta Jönsson (S) - § 115

tjänstemän

Andja Arnebäck, kulturskolechef
Maria Björklund, fritidschef
Eva Eriksdotter, avdelningschef
Per Falk, bibliotekschef

Utses att justera

Karolina Mourou

Anders Ramsby, förvaltningschef
Johan Suomela, ekonom
Hans-Inge Johansson, ekonomikont.
Anne Sjölund, Kommunal, ej § 124

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsnämndens kansli, 2011-11-08

Sekreterare

Jolanta Mittag

Ordförande

Christofer Bergenblock

Justerande

Karolina Mourou
BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-11-02

Datum för anslags
uppsättande

2011-11-03, § 124
Datum för anslags
2011-11-10 § 115-123, 125 nedtagande

Förvaringsplats för
protokoll

Kultur- och fritidsnämndens kansli

Underskrift

Jolanta Mittag

Paragraf

115-125

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2011-11-02

2

Kfn § 115

Överläggningar med kommunrevisionen
Med anledning av ny mandatperiod har kommunrevisionen önskat att träffa
kultur- och fritidsnämnden för att dels informera om sin verksamhet dels att
få en uppfattning om på vilket sätt kultur- och fritidsverksamheten styrs och
kontrolleras av nämnden.
Bl. a. ställs frågor om rollfördelningen mellan politik och förvaltning är klar
och tydlig samt hur nämnden arbetar med att säkerställa en god intern
kontroll.
Revisionen informeras om att kultur- och fritidsnämnden har under året tagit
beslut om bl. a
- Utformning och innehåll i månadsrapport (Kfn § 16 – 2011-02-23)
- Kultur- och fritidsnämndens strategi för internkontroll (Kfn § 18 – 201102-23)
- Målstyrning i kultur- och fritidsnämnd med förvaltning (Kfn § 19 – 201102-23)
- Intern kontrollplan för kultur- och fritidsförvaltning år 2011 (Kfn § 202011-02-23)
- Delegeringsförteckning (Kfn § 32 – 2011-03-16)
- Rollfördelning mellan kultur- och fritidsnämnd och dess förvaltning (Kfn
§ 84 – 2011-06-22)
- Åtgärder med anledning av revisionsrapport (Kfn § 11- 2011-01-26 samt
Kfn § 105 – 2011-08-31).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kfn § 116

Information
1. Förvaltningschef Anders Ramsby redogör för aktuella frågeställningar
kring Påskbergsvallens framtid. Fritidschef Maria Björklund redovisar
kontakterna med Varbergs BoIS samt avlägger rapport om upprustning av
Påskbergsvallen avseende planbelysning och anskaffande av ljudanläggning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2011/0016

Månadsrapport september 2011
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
Ärendet
Föreligger månadsrapport avseende september 2011. Rapporten åtföljs även
av sommarens besöksstatistik för simstadion.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2011, § 108.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2011/0195

Sammanträdestider 2012
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- fastställa följande sammanträdestider för nämndsmöten för 2012:
1 och 29 februari, 28 mars, 2 och 30 maj, 27 juni, 29 augusti, 26 september,
24 oktober, 21 november och 19 december med början kl. 14.00.
Ärendet
Föreligger förslag till sammanträdestider för nästa år.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2011, § 109 och även
fastställt följande sammanträdestider för sina möten:
17 januari, 15 februari, 14 mars, 18 april, 16 maj, 13 juni, 15 augusti, 12
september, 10 oktober, 7 november och 5 december med början kl. 09.15
samt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2011/0045

Kultur- och fritidspolitiskt program
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå fullmäktige att anta förslaget till kultur- och fritidspolitiskt program
för Varbergs kommun samt
att föreslå fullmäktige att programmet skall gälla under perioden
2012-2017.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 23 april 2008, § 36, att under
dåvarande mandatperiod, utarbeta ett förslag till kultur- och fritidspolitiskt
program som skulle underställas fullmäktige för beslut och
ställningstagande senast i november månad 2009.
Arbetet försenades och återupptogs av nuvarande nämnd som beslöt den
23 februari 2011, § 17, att anta förvaltningens förslag till metod och tidsplan
för arbetet med dokumentet, tillsätta en arbetsgrupp som skulle ta fram
förslag till program samt att detta skulle föreläggas kultur- och
fritidsnämnden för beslut i november månad.
Avstämning av arbetet med det kultur- och fritidspolitiska programmet har
gjorts vid flera tillfällen, senast den 22 juni 2011, § 81, där det beslöts att
remittera programförslaget till berörda föreningar och organisationer,
politiska partier samt allmänhet. 15 remissvar inkom.
Det kultur- och fritidspolitiska programmet innefattar visioner, mål och
strategier samt beskriver de aktörer och arenor som finns till hjälp för att
uppnå dessa. Programmet består av en sammanhållande inledning, men är
därefter uppdelat i ett kulturpolitiskt avsnitt och ett fritidspolitiskt avsnitt.
Kommunal biblioteksplan ingår ej i programmet.
Det kultur- och fritidspolitiska programmet skall fungera som ett styrande
dokument för kommunens verksamheter inom dessa områden. Programmets
abstraktionsnivå ligger mellan kommunens inriktningsmål/Vision 2025 och
nämndens effektmål/interna mål.
Det kultur- och fritidspolitiska programmet utgår ifrån en fast övertygelse
om att människan skall stå i centrum såväl inom kulturen som inom
fritidsområdet. Med detta menas att verksamheterna fyller ett högre syfte
genom att de bidrar till vår utveckling som individer och medborgare. Ett
antal värderingar är så viktiga att de skall genomsyra all den verksamhet
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2011/0045

som kommunen bedriver inom kultur- och fritidsområdet, nämligen:
jämställdhet, folkbildning, folkhälsa, demokrati och tillgänglighet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2011, § 110.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 120

Sammanträdesprotokoll
2011-11-02

8

Dnr KFN 2011/0155

Motion om utredning av elbelysning och högtalaranläggning
på Påskbergsvallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- avstyrka motionen om utredning av elbelysning och högtalaranläggning på
Påskbergsvallen.
Yrkande
Linda Berggren (S) yrkar på att motionen skall tillstyrkas.
Ordförande ställer proposition på Linda Berggrens (S) förslag samt
arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att lämna yttrande kring
motion från Jeanette Qvist (S), Linda Berggren (S) och Kjell Jäverbo (S) om
utredning av elbelysning och högtalaranläggning på Påskbergsvallen. I
motionen föreslås att det görs en utredning om att få till stånd ändamålsenlig
belysning på Påskbergsvallens A-plan, att det skyndsamt görs en utredning
om att få på plats en högtalaranläggning av hög kvalitet samt att det tillförs
erforderliga medel för detta ändamål.
Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram underlag och lagt fram
förslag om ny planbelysning på Påskbergsvallen, förslaget ligger med i
kultur- och fritidsnämndens budgetäskanden inför 2012. Även ljud- och
högtalaranläggningen på Påskbergsvallen är under utredning vilket innebär
att resten av 2011 kommer en inhyrd ljud- och högtalaranläggning att
användas vid större matcher parallellt som anbudsunderlag tas fram inför en
sedvanlig upphandling av en ny inför 2012.
Eftersom frågorna är omhändertagna i förvaltningens organisation och
dessutom med i de äskanden inför 2012 som kultur- och fritidsnämnden lagt
fram föreslås nämnden avstyrka motionen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 7 oktober 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2011, § 111.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2011/0201

Långsiktig plan för investeringar och reinvesteringar i
anläggningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en långsiktig plan
för behovet av investeringar och reinvesteringar i förvaltningens
anläggningar.
Ärendet
Inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde finns ett stort antal
anläggningar där förvaltningen har verksamhetsansvar. Underhållsansvaret
för kommunens fastigheter ligger under serviceförvaltningen. Behovet av att
ha en långsiktig planering för både reinvesteringar och nyinvesteringar är
uttalat då många av de större anläggningarna är gamla och anpassningar för
att möta ökat antal besökare samt de olika föreningarnas utvecklingstakt inte
fullt ut tillgodosetts.
Planen skall utgöra ett stöd i förvaltningens arbete för att ta fram förslag till
reinvestering och nyinvestering i den årliga budgetprocessen.
Arbetet med framtagandet av planen skall ske i samråd med berörda
föreningar för att kvalitetssäkra att föreningarnas framtidsplaner belyses och
så långt det är möjligt inarbetas i dokumentet.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 6 oktober 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2011, § 112.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2011/0186

Samrådshandling till detaljplan för kv Haren, Laxen samt
Uttern, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna innehållet i samrådshandlingen.
Ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av kvarteren kring
Göteborgsvägen med kompletterande bostäder och reglera på vilket sätt
detta bör göras för att karaktären inom området skall bevaras. Eftersom
gällande detaljplaner anger att tomten får inrymma endast en byggnad för
bostadsändamål krävs en planändring.
Yttrande
I samrådsmaterialet beskrivs att större delen av
fornlämningsområde med kulturlager från staden
Gamla Varberg som upphörde 1584. För området
vilket innebär att byggande eller markåtgärder
undersökningar och tillstånd av Länsstyrelsen.

området ligger inom ett
Getakärr, Gamleby eller
gäller kulturminneslagen
kan kräva arkeologiska

Vidare att några av bostadshusen inom kvarteren ingår i Kulturmiljö
Hallands byggnadsinventering från 2009 som kulturhistoriskt intressanta
byggnader. Det är viktigt att dessa byggnader bevaras och förvaltas varsamt.
Utöver ovanstående finns inget att tillägga utifrån kultur- och
fritidsnämndens sakområde.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 19 september 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2011, § 113.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnad

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2011/0189

Utställd detaljplan för kv. Atle, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ta förvaltningens yttrande som sitt.
Ärendet
Planen syftar till förtätning av en bostadsfastighet i nordvästra delen av
Varberg. Den nuvarande villan avses rivas och tre flerfamiljshus om mellan
fyra och sex våningar uppföras. Nuvarande bostadstomt är för liten för att
rymma den tilltänkta exploateringen. Planen ger också möjlighet till en
utbyggnad av besöksparkeringen för kyrkogården. Tillfart föreslås i form av
en ny korsning på Trädlyckevägen.
Yttrande
I detaljplanen kommuniceras de miljömässiga aspekterna, vilket är
förståeligt, med tanke på närheten till krematoriet och människors hälsa. En
annan aspekt är den psykiska påverkan. Här menas den påverkan vetskapen
om att människokroppar förbränns och rädslan för påverkan på hälsan av
rökgaserna från krematoriet. Det kan även finnas andra upplevelsemässiga
skäl i att tydligare särskilja kyrkogården från boendet. Till exempel
förväntas en viss stillhet på kyrkogården vilket kan göra lekplatser eller
annat umgänge utomhus kring bostäderna störande. Det som kan tyckas
saknas i sammanhanget är en djupare diskussion kring lämpligheten att
bygga ett bostadsområde så nära en kyrkogårdsanläggning. En alltmer
heterogen befolkningsutveckling ställer helt andra krav på vår syn på
begravningsplatserna och kyrkogårdarnas utformning och placering.
Betydelsen av en kyrkogård med platser för stillhet, andrum och med
möjlighet till eftertanke och kontemplation kan tänkas få större betydelse.
Väster om bebyggelsen föreslår planen en planterad skyddszon på 8 meter.
Denna zon verkar vara snålt tilltagen om planteringen skall syfta till att
minska upplevelsen av den nya bebyggelsen från kyrkogården.
Området gränsar till St Jörgens kyrkogård och kapell som har betydande
kulturhistoriska värden och skyddas genom kulturminneslagen (KML).
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. I sammanhanget bör
ändå nämnas att ca 100 m norr om planområdet finns synliga rester av
gravanläggningar från bronsåldern.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 20 september 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2011, § 19.
Prot. utdrag:
Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret
Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2011/0189

Upphandling av drift av café, kulturhuset Komedianten
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta Tovedals Delikatesser och Catering AB som entreprenör.
På grund av jäv deltar inte Sven Andersson (M) samt Adelina Sejdijaj (S)
i handläggningen i detta ärende.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har den 31 augusti 2011, § 9, beslutat att
godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av drift av café,
kulturhuset Komedianten.
Syftet med upphandlingen har varit att få en entreprenör som kan driva
caféverksamhet i det nya kulturhuset Komedianten kommande 5 år.
Upphandlingsenheten på ekonomikontoret har på uppdrag av kultur- och
fritidsförvaltningen inom ramen för en tjänstekoncession begärt in anbud
vad gäller drift av café. Två anbud har inkommit.
Tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2011, föreligger.
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Kfn § 125

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
- att lägga rapporten till handlingarna.
1. Protokoll från möte med ungdomspanelen den 26 oktober 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

