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Kfn § 126

Information
Förvaltningschef Anders Ramsby informerar om:
- orsaker till försening av uppstarten av Sjöaremossens isbana
- arbetsmiljöproblem på Håstens ungdomsgård. Eventuell stängning av
arbetsplatsen kan komma ifråga. Bostadsbolaget söker efter andra
alternativa lösningar.
- att förslaget till konstnärlig utsmyckning utanför kulturhuset Komedianten
inte kommer att genom-föras så som var tänkt. Istället kommer en del av
projektmedlen tas i anspråk för ytterligare utsmyckning inne i kulturhuset i
avvaktan på ett förslag för utomhusmiljön
- skador på Kallbadhuset
- invigningen
januari

av kulturhuset Komedianten, vilken sker lördag den 14

Fritidschef Maria Björklund rapporterar om:
- byggnadslov för ungdomsgården i Träslövsläge.
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Dnr KFN 2011/0016

Månadsrapport oktober 2011
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
Ärendet
Föreligger månadsrapport avseende oktober 2011.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2012, § 116.

Justerandes sign
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Dnr KFN 2011/0016

Månadsrapport november 2011
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
Ärendet
Föreligger månadsrapport avseende november 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2011/0166

Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget 2012
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- fördela kultur- och fritidsnämndens totala ekonomiska utrymme för 2012
på 111 140 tkr enligt förvaltningens förslag vilket innebär:
Nämnd
Förvaltningsledning / stab
Fritidsverksamhet
Biblioteksverksamhet
Konst- och kulturverksamhet
Kulturskola

1 044 tkr
5 768 tkr
53 345 tkr
25 046 tkr
13 277 tkr
12 660 tkr

Ärendet
Nämndens budgetram fastställdes av fullmäktige den 15 november 2011 till
111 140 tkr, vilket innebär en uppräkning med 10 676 tkr mot föregående
år.
Kultur- och fritidsnämnden har av fullmäktige i maj månad tilldelats 1 200
tkr för drift av Väröbacka idrottshall, 5 921 tkr för ökade hyreskostnader för
kulturhuset Komedianten samt personalkostnadsökning avseende 2011 års
lönerörelse med 1 068 tkr. Ramen minskades dock med 150 tkr då man
beslutade att överföra Varbergs Baskets lån från kultur- och fritidsnämnden
till kommunstyrelsen.
Av kultur- och fritidsnämndens äskade medel, 2011-08-31, § 102, på 6 024
tkr har beviljats 4 491 tkr. Dock har nämnden endast tilldelats 2 816 tkr i
ökad ram. Detta beror på att kommunstyrelsen behåller resterande medel
innehållande både drift- och kapitalkostnader (bl. a. Håstens ungdomsgård
Påskbergsvallens belysning, drift av tvättstugan på Ankarvallen, RFIDteknik, Sjöaremossen) tills projekten är klara.
Nytt för i år är också att man, löpande inför varje nytt år, kommer att ta bort
ramar som är förknippade med kapitalkostnader på tidigare investeringar.
För kultur- och fritidsnämnden innebär det en negativ ramjustering på 355
tkr.
Även nytt sätt att räkna PO-pålägget efter verkligt utfall istället för en
schablon har medfört att kultur- och fritidsnämndens ram justerades ner
med ytterligare 444 tkr.
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På grund av den ekonomiska oron i världsekonomin och en förväntad svag
tillväxt kommande år prognostiserar SKL att inflationen uppgår till 1,2%
under 2012. Detta medför en uppräkning av ramen med 620 tkr.
Yttrande
Förvaltningen föreslår att den ekonomiska ramen fördelas enligt följande:
Nämnd
Förvaltningsledning/stab
Fritidsverksamhet
Biblioteksverksamhet
Konst- och kulturverksamhet
Kulturskola

1 044 tkr
5 768 tkr
53 345 tkr
25 046 tkr
13 277 tkr
12 660 tkr

(- 987 tkr)
(+ 1427 tkr)
(+ 682 tkr)
(+ 5167 tkr)
(+ 3758 tkr)
(+ 629 tkr)

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 22 november 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2011, § 117.
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Dnr KFN 2011/0030

Uppföljning av årets internkontroll
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens uppföljning av internkontroll 2011
- fortsätta utvecklings- och förbättringsarbetet avseende upphandling,
rapportering av delegationsbeslut och barnkulturverksamheten samt att
- följa upp kvarstående internkontrollpunkter vid nämndssammanträdet i
juni 2012.
Ärendet
Nämnden bör varje år senast i februari anta en plan för innevarande års
granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Av planen ska framgå
vilken verksamhet som ska granskas under året, vilka kontrollmoment som
ska ingå samt när granskningen ska återrapporteras till nämnden.
Den årliga kontrollplanen ska baseras på en risk- och väsentlighetsbedömning för att kunna fastställa kontrollnivån, den ska ange granskningsåtgärd och avsedd tidsperiod, vald granskningsmetodik, vilket område
granskningen avser, ansvarig samt när granskningen ska vara slutförd.
Kultur- och fritidsnämnden har den 23 februari 2011, § 20, beslutat att välja
följande områden för granskning under 2011:
* säkerställande av nödvändig upphandlingskompetens
* rapportering av delegationsbeslut
* kvalitetssäkring av det systematiska arbetsmiljöarbetet
* barnkulturverksamheten
Föreligger skrivelse från förvaltningen, daterad den 22 november 2011,
innehållande uppföljning av årets internkontroll.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2011, § 118.
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Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 131

Sammanträdesprotokoll
2011-12-14

8

Dnr KFN 2011/0212

Energieffektiviseringsstrategi
förvaltningar och bolag

för

Varbergs

kommuns

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förvaltningens remissvar som sitt eget.
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 oktober 2011 att skicka ut
förslag till strategi för energieffektivisering 2010-2020 på remiss till
samtliga styrelser och nämnder. Strategin anger mål och åtgärder för
energieffektivisering av byggnader och transporter inom Varbergs kommuns
förvaltningar och bolag.
Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till förlaget till strategi
och energieffektivisering 2010-2020. Inom förvaltningens verksamheter
finns anläggningar som är storförbrukare av energi (tre sim- och
badanläggningar, en ishall, en utomhusisbana och ett antal idrottshallar samt
gymnastiksalar).
Flertalet av dessa är relativt gamla med behov av reinvesteringar och
kompletteringar för att minska energiförbrukningen samt möta framtida
verksamhetskrav. De investeringar som görs för att minska miljöpåverkan
och energiförbrukning innebär ökade kostnader i form av avskrivning och
räntor. Sammantaget är det ändå troligt att nettokostnaden minskar då
energikostnaderna tenderar att öka i takt med vår omvärld.
Tjänsteskrivelse, daterad den 21 november 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2011, § 119.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
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Dnr KFN 2011/0193

Uppföljning gällande ansvarstagande
fritidsaktiviteter för funktionshindrade

av

kultur-

och

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna redovisningen.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 april 2008, § 102, i enlighet med
socialnämndens förslag att överföra fritidskonsulentverksamheten för
funktionshindrade från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden.
Syftet med ansvarsöverföringen var att i högre utsträckning än tidigare
integrera kultur- och fritidsaktiviteter med kultur- och fritidsnämndens
övergripande ansvar på detta område.
Yttrande
Av den verksamhetsberättelse som kultur- och fritidsförvaltningen har gjort
på uppdrag av socialnämnden och som redovisades på dess sammanträde
den 31 augusti 2011, § 208, framgår att kultur- och fritidsförvaltningen till
stora delar levt upp till denna målsättning. Dock måste strävan till ökad
integrering kvarstå som ett mål som hela tiden kan utvecklas.
Tjänsteskrivelse, daterad den 7 november 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2011, § 120.
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Dnr KFN 2011/0228

Regler för bidragsgivning till kulturföreningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ge förvaltningen i uppdrag att utreda bidrag till arrangörs- och övriga
kulturföreningar i syfte att förtydliga riktlinjerna och anpassa dem till målen
i det kultur- och fritidspolitiska programmet samt att
- utredningen skall vara klar för beslut på kultur- och fritidsnämndens
junimöte 2012.
Ärendet
Med anledning av att kultur- och fritidsnämnden gjorde en översyn av
bidragsregler för föreningslivet på fritidssidan finns skäl att även se över
bidragsbestämmelser till kulturföreningar.
Yttrande
I Varberg finns ett rikt föreningsliv som bedriver kulturverksamhet.
Nämnden fördelar årligen 2,8 mkr i kulturbidrag, större delen går till
folkbildning där åtta studieförbund delar på 1,6 mkr. Resterande bidrag
fördelas till arrangörs- och övriga kulturföreningar (951 000 kr) samt
tillfälliga kulturprojekt (265 000 kr). Utöver sitt verksamhetsbidrag får
arrangörsföreningarna kraftigt subventionerad hyra på Varbergs Teater,
eftersom de betalar hyror utifrån 2004 års hyrestaxa.
Med undantag av studieförbunden finns inga explicita regler för hur bidrag
till kulturföreningar ska fördelas, därför är det viktigt att det finns tydliga
riktlinjer. De flesta av mottagarna har erhållit årligt verksamhetsbidrag
under väldigt lång tid. Avsaknad av flexibilitet bidrar till begränsad
möjlighet att prioritera nya aktörer. Risken finns att bidragssystemet
motverkar mål och syfte, att nå en bred publik, prioritera barn och unga och
lyfta fram kvalité och nyskapande. En översyn av fördelning av kulturstöd
är därför viktig.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 21 november 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2011, § 121.

Justerandes sign
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Dnr KFN 2011/0072

Fortsatt verksamhet i konsthallen Hamnmagasinet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ge förvaltningen i uppdrag att utreda verksamheten i konsthallen
Hamnmagasinet med beaktande av förvaltningens frågeställningar.
Ärendet
När den nya konsthallen invigs kommer Varbergs kommun att ansvara för
två konsthallar. Det finns därför skäl att utreda hur den framtida
utställningsverksamheten ska se ut. I Hallands Kulturplan samt i nämndens
kultur- och fritidspolitiskt program finns en tydlig viljeinriktning att den nya
konsthallen profileras som konsthall för samtidskonst. Där beskrivs
Hamnmagasinet som en arena inriktad mot konsthantverk och hemslöjd
samt utställningslokal för kommunala och regionala konstnärer.
Konsthallsverksamheten i Hamnmagasinet har genom åren drivits av olika
konstellationer tillsammans med Varbergs kommun. Sedan 2006 är
verksamheten helt kommunal. Där visas 6-7 utställningar per år, varav i
genomsnitt två utställningar är av konstnärer med lokal förankring. Därtill
upplåts lokalen för en samlingsutställning med lokala konstnärer under
årliga konstrundan Konstliv Halland. Förutom Konsthallen/Hamnmagasinet
finns få utställningsarenor för konstnärer i Varberg. Det saknas gallerier och
det är svårt att tillgodose lokala konstnärer, konsthantverkare, designers och
andra kommunala aktörers önskemål och behov av rum för att visa sitt
arbete i.
Om utställningsverksamheten i Hamnmagasinet ska fortsätta är det viktigt
att klargöra vilka behov som finns. Ska Konsthallen i Hamnmagasinet vara
ett komplement till den nya konsthallen eller ska den ha en egen profil? Ska
den drivas helt kommunalt eller finns andra tänkbara samarbetsmöjligheter?
Ska båda utställningslokalerna benämnas som konsthall eller är det tänkbart
att Hamnmagasinet blir ett konstgalleri?
För fortsatt planering är det viktigt att utreda utställningsverksamheten i
Hamnmagasinet med beaktande av de styrdokument som finns.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 22 november 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2011, § 121.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 135

Sammanträdesprotokoll
2011-12-14

12

Dnr KFN 2011/0168

Investeringsbidrag till Bio Capitol
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- bevilja ett anslag om 150 000 kronor som ett engångsbelopp till Bio
Capitol samt att
- beloppet skall tas ur nämndens konto ”för oförutsett”.
P g a jäv deltog inte Sven Andersson (M) i handläggningen i detta ärendet.

Ärendet
Bio Capitol ansöker om ett bidrag på 400 000 kronor för digitalisering av
den minsta biosalongen där de i huvudsak visar ett smalare filmutbud.
Inom filmbranschen pågår en övergång från det gamla filmmediet 35millimeters film till det nya DCP, Digital Cinema Print. Filmbranschen har
kommit överens om en ny standard för att visa DCP som heter 2K. Denna nya
standard innebär bl.a. att man även kan projicera all slags digital media.
Biografer knutna till SF och Svensk bio får finansiering till sina
teknikuppgraderingar från de stora filmdistributörerna som har medel att
fördela till de biografer som har störst omsättning. De mindre oberoende
biograferna ligger utanför detta stöd och har svårt att finansiera en
uppgradering.

Yttrande
Biograf Capitol är kommunens enda kommersiella biograflokal och fyller
därmed en viktig roll genom att tillhandahålla barn- och ungdomsfilmer och
vara en aktiv aktör för skolfilmer och filmklubbar som företrädesvis söker
filmer av smalare karaktär. Kostnaden är primärt biografens, men utifrån ett
bredare perspektiv bör en kommun inte vara förhindrad att erbjuda ett
ekonomiskt stöd till digitaliseringen, eftersom sådan åtgärd i grunden
medför en positiv effekt för många kommunmedlemmar.
Hösten 2009 genomförde Svenska Filminstitutet ett pilotprojekt för
digitalisering av biografer och utveckling av digital biografdistribution i
Sverige. De fördelade ett stöd för digitalisering till 28 salonger spridda över
hela landet. Syftet var att undersöka möjligheter med digital
biografdistribution, och bidra med erfarenheter till diskussionen om
framtida finansieringsmodeller för digitalisering av biografer i hela landet.
Bio Capitol var en av de utvalda och kunde genom bidraget på genomföra
digitalisering av en salong.

Justerandes sign
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Dnr KFN 2011/0168

Regeringen har satsat 60 miljoner kronor under fyra år från och med 2012
för digitalisering av biografer. Satsningen görs för att ett stort antal
biografer, främst på mindre orter, riskerar att slås ut då de inte klarar
omställningen till digital teknik på egen hand. Det innebär att många
biografer på mindre orter inte behöver läggas ned, utan istället kan få nytt
liv med digital teknik och erbjuda besökarna mycket mer upplevelse än
tidigare. De 28 salonger som var med i pilotprojektet får inga ytterligare
medel.
Vad gäller kommunalt stöd är det många kommuner som värnar om sina
biografer. De ser dem som viktiga kulturinstitutioner och har därför gått in
med ekonomiskt stöd. Till exempel har kulturnämnden i Göteborg anslagit ett
bidrag om 1 200 tkr under 2012 för medfinansiering av ny teknik i sju biografer
i Göteborg. De ser det som ett stöd till det fria kulturlivet.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 21 november 201, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2011, § 123.
Prot. utdrag:
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Dnr KFN 2011/0227

Ianspråktagande av investeringsmedel avsatta för belysning
på Påskbergsvallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- hemställa hos kommunstyrelsen om att ge planeringskontoret uppdraget
att skyndsamt utreda och genomföra projektet planbelysning på
Påskbergsvallen utifrån budgeterade 4,5 mkr.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har äskat och erhållit 4,5 mkr i budget 2012 för
planbelysning till Påskbergsvallen.
Kultur- och fritidsförvaltningen håller tillsammans med föreningslivet på att
ta fram en långsiktig plan för investeringar och reinvesteringar för de
kommunala idrottsanläggningarna. På Påskbergsvallen finns flera förslag till
åtgärder framtagna. Ett av dessa är installation av planbelysning.
Planbelysning kommer att krävas av Svenska Fotbollsförbundet när Varberg
BoIS, som vunnit sin serie 2011, skall spela sina hemmamatcher i
Superettan med start våren 2012.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 22 november 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2011, § 124.
Prot. utdrag:
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Dnr KFN 2011/0232

WEPA (West Swedens EU-projekt Analystjänst)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- bemyndiga arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i april 2010 att kommunen skall utnyttja West
Swedens projektanalystjänst – WEPA – som utgår från kommunens
politiska visioner och långsiktiga utvecklingsmål. Med dem som
utgångspunkt analyseras möjligheter att söka hjälp och stöd från något av
EU:s sektorsprogram för att realisera dessa.
WEPA:n är ett medel för att nå kommunens vision ”Västkustens kreativa
mittpunkt”. Arbetet är politiskt initierat och är också ett verktyg för att
uppfylla kommunens Internationella policy som slår fast att:
”Kommunens internationella arbete är ett verktyg som ska bidra till att
uppfylla såväl övergripande mål som verksamheternas mål. Det
internationella perspektivet ska vara en integrerat del i alla kommunens
verksamheter och ska tillföra kompetens och erfarenheter i syfte att stödja
verksamhetsutveckling”.
I december månad skall framtas verksamheternas prioriterade inriktningar.
Varje nämnd och styrelse avgör hur förankring sker och hur och var beslut
tas.
Kommunstyrelsen arbetsutskott kommer i januari 2012 att fatta beslut om
maximalt 15 prioriterade inriktningar.
I februari 2012 planeras ett resultatmöte med WEPA:n och därefter påbörjas
arbetet med att bearbeta inriktningarna till projektidéer och projektansökan.
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Dnr KFN 2011/0111

Utställd detaljplan för kv Trädgården, Galleria Trädgården
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i detaljplanen vad gäller Galleria Trädgårdens
påbyggnad men förorda att ytterligare utredning görs kring parkeringshusets
placering.
Yrkande
Michael Bonde (FP) yrkar på att samrådshandlingen tillstyrkes i delen
rörande påbyggnad av Galleria Trädgården samt ytterligare utreds när det
gäller parkeringshusets placering.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Michael Bondes (FP) yrkande och
arbetsutskottets förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst till Michael Bondes (FP) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Michael Bondes (FP)
yrkande med 6 röster för och 5 emot.
Ja-röster: Sven Andersson (M), Åse Craft Aronsson (M), Kaarina
Andersson (M), Karolina Mourou (C) och Christofer Bergenblock (C).
Nej-röster: Mikael Bonde (FP), Linda Berggren (S), Magnus Niklasson (S),
Emma Åkesson (S), Christoffer Johansson (S) och Viveca Haugness (S).
Ärendet
Planen syftar till att öka handelsytor och parkeringsmöjligheter i centrala
Varberg. Avsikten är att bygga på Galleria Trädgården med ytterligare en
våning handel istället för bostäder. Samtidigt tillskapas byggrätt för
parkeringshus på nuvarande markparkering.
Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har inte angivit något yttrande i ärendet vid
tidigare samråd.
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Gallerian blir ett mycket påtagligt och dominerande inslag i stadsmiljön och
det förefaller vara svårt att tillföra inslag som bryter ner känslan av
storskalighet. Byggnaden bör därför få en utformning som ger uttryck för
modernitet och som avviker från denna inte alltför sammanhängande och
tilltalande del av Västra Vallgatan. Här finns inslag från 1870-talet och en
brokig samling byggnader som representerar i stort sett hela 1900-talet. Att
då skapa en byggnad med anpassning, till en tilltalande helhet, förefaller
vara begränsad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2011, § 126, och
föreslagit nämnden besluta att med ovanstående i beaktande tillstyrka
samrådshandlingen.
Prot. utdrag:
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Samråd till detaljplan för Hingsten 5 och 7, Hästhagabergen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehåller i samrådshandlingen.
Ärendet
Syftet med detaljplanen är att fastställa bestämmelser för en ny tomt som
skall avstyckas från Hingsten 5 samt flytta bebyggbart område på Hingsten
7 och anpassa bestämmelserna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2011, § 127.
Prot. utdrag:
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Kfn § 140

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
1. Kf § 140 – 2011-09-20. Svar på motion om avgiftsfri simskola i Varbergs
kommun (Dnr KFN 2011/0052).
2. Delårsrapport augusti 2011 (Dnr KFN 2011/0016).
3. Kf § 154 – 2011-10-18. Svar på motion, utreda förutsättningar för
ekoturism (Dnr KFN 2011/0021).
4. Kf § 160 – 2011-10-18. Utvecklingsstrategi för Varbergs kommun med
fokus på landsbygden, reviderad (Dnr KFN 2011/0216).
5. Kf § 172 – 2011-11-15. Kultur- och fritidsnämndens taxa för hyror och
avgifter 2012 (Dnr KFN 2011/197).
6. Kf § 173 – 2011-11-15. Kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i Varbergs kommun (Dnr KFN 2011/0141).
7. Kf § 174 – 2011-11-15. Budget 2012 (Dnr KFN 2011/0166).
8. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Christofer Bergenblock
gör en återblick på de gångna åren ur verksamhetsperspektiv, tackar
ledamöter och förvaltningens personal för ett gott samarbete och önskar alla
en God Jul.
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Kfn § 141

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
1. Beviljade registreringar 17 § lotterilagen, april-oktober 2011. Delegation:
Nina Brunhage (Dnr KFN 2011/0231).
2. Beviljade lotteritillstånd 16 § lotterilagen. Delegation: Nina Brunhage
(Dnr KFN 2011/0231).
3. Projektbidrag till: Varbergs FN förening, Föreningen Arenea, Varbergs
Konstnärsförening. Delegation: Eva Eriksdotter (Dnr KFN 2011/0051).
4. Anstånd med betalning (faktura nr 40125389 – 37 675 kr). Delegation:
Johan Suomela (Dnr KFN 2011/0012).
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