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Dnr KFN 2012/0028

Badutredning för Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en verksamhetsbeskrivning för
framtida bad- och simanläggningar i Varbergs kommun med utgångspunkt
från det kultur- och fritidspolitiska programmet.
______________________________________

Beskrivning av ärendet
Det fanns i kultur- och fritidsnämndens budget 2011 avsatt 30 mkr för
ombyggnad av Håstens simhall. Förändrade förutsättningar påkallade behov
att göra om utredningen härrörande projektet och då även ta i beaktande
övriga kommunala bad- och simanläggningar.
Kultur- och fritidsnämnden har bl a beslutat den 16 mars 2011, § 36, att ge
förvaltningen i uppdrag att med extern konsulthjälp utreda de kommunala
bad- och simanläggningarna avseende simhallen på Håsten, simhallen i
Veddige och Simstadion i syfte att undersöka vilka behov av förändringar
som finns.
Det uppdraget är nu slutfört av PP Arkitekter AB och vid dagens möte
redovisas utredningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 februari 2012, § 12.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 13

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Anders Ramsby redogör för:
- det nya sättet som budget- och målarbetet skall bedrivas på i Varbergs
kommun framöver
- upplägget kring att ta fram en biblioteksplan för Varbergs kommun
2. Bibliotekschef Per Falk informerar om att bibliotekets sagogrotta är
temporärt stängd p g a ombyggnadsarbeten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2011/0225

Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå Varbergs kommun och Varbergs Teater till diplom för god
byggnadsvård.
___________________________________

Beskrivning av ärendet
Hallands museiförening utdelar sedan några år diplom för god
byggnadsvård i vårt län, vilket kan avse både direkta vårdinsatser och
opinionsbildande insatser.

Yttrande
I snart 120 år har Varbergs teater tjänstgjort som offentlig lokal i Varberg.
Teatern uppfördes mellan åren 1892 och 1895 i holländsk nyrenässansstil
med en vacker interiör, med målningar i tak och ridå i barockstil. Varbergs
teater är en väl bevarad tidstypisk representant för det sena 1800-talets
samhällsutveckling och kulturambitioner.
Exteriören såväl som interiören är väl bevarad i sitt ursprungliga skick.
Salongen och den övre foajén, liksom ridå, dekorationer och takmåleri är av
hög kvalitet. Snickerier i salongen, entrén och foajén är i originalskick
liksom bänkarna på andra balkong.
Varbergs teater är idag en av Varbergs kommuns viktigaste arenor för
kulturlivet. Modernt utrustad med ny teknik samtidigt som mycket av det
gamla som t ex armaturer finns kvar. Teaterscen för Riksteaterns
föreställningar, kammarmusikkvällar, föreläsningsserier m.m. Entusiasmen
är stor bland skådespelare, musiker och andra kulturarbetare att få framträda
på denna scen. Varje år arrangeras ca 170 aktiviteter på Varbergs teater.
Den 14 januari 2012 invigdes det intilliggande kulturhuset Komedianten
som är en integrerad del med Varbergs teater. Här har arkitekterna på ett
mycket förtjänstfullt sätt lyckats förena det gamla med det nya och skapat
ett nytt kulturcentrum i Varberg.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 25 november 2011, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 februari 2012, § 14.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0026

Rosenfredsfestivalen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- hemställa hos kommunstyrelsen att få utnyttja 150.000 kronor av
nämndens fonderade medel för att kunna genomföra Rosenfredsfestivalen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kulturskolan i Varberg planerar att arrangera en barn- och ungdomsfestival,
Rosenfredsfestivalen, den 2 juni 2012.
Syftet är att skapa en festival som under en dag och kväll blir en mötesplats
för elever på kulturskolan, deras föräldrar och invånare i Varbergs kommun.
Kreativt, inspirerande, lättillgängligt och lekfullt är festivalens ledord och
festivalen kommer att inledas med ett musiktåg som går längs med en
orange väg från Komedianten, via torget och Pilhagen till Rosenfredsskolan.
Scener kommer att vara placerade runt Rosenfredsskolan och Pilhagen,
utbudet består av film, drama, dans och musik, och förvaltningen planerar
att bjuda in etablerade konstnärer och artister som arbetar kreativt
tillsammans med besökarna.
Projektet kommer att genomföras i samarbete med aktörer i Halland som har
barn och ungdomar som målgrupp.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 3 februari 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 februari 2012, § 16.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0037

Utformning av månadsrapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om ny utformning av månadsrapporten till
handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar förslag till ny utformning av månadsrapporten där
fokus läggs på att göra rapporten mer begriplig och relevant.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 februari 2012, § 17.
__________________________________
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Dnr KFN 2012/0032

Internkontroll 2012
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förslag till internkontrollplan 2012 med föreliggande riskkartläggning
som underlag
- välja kontanthantering, översyn av rutiner i samband med uthyrning av
Varbergs teater samt kris och säkerhet, som områden för granskning under
2012, samt att
-resultatet skall redovisas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i
november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har enligt Kommunallagen ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med intern kontroll
är att säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med mål och riktlinjer, att
de offentliga resurserna hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt
samt att nämnden har möjlighet att utöva kontroll över sitt ansvarsområde.
Genom att systematiskt arbeta med intern kontroll identifieras förbättringsoch utvecklingsområden samtidigt som återkoppling sker till
verksamheterna.
Den årliga internkontrollplanen baseras på en riskkartläggning. Nämnden
beslutar utifrån kartläggningen om tre kontrollpunkter för 2012.
Återrapportering om hur kontrollpunkterna hanterats ska ske vid nämndens
sammanträde i november 2012.

Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen har under januari och februari månad
genomfört en riskkartläggning av de områden som identifierats vara viktiga
att granska i den interna kontrollen. Varje riskområde har bedömts utifrån
kriterierna sannolikhet och konsekvens. Därefter har de graderats och
placerats på en riskkarta vilken ger en indikation på riskens sannolikhet och
påverkan.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 8 februari 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 februari 2012, § 19.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0011

Investeringsbidrag för ombyggnad av Folkets Hus i Rolfstorp
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå kommunfullmäktige att bevilja Folkets Hus i Rolfstorp 917 700 kr
för upprustning av fastigheten under förutsättning att Boverket beviljar
1 306 700 kr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Folkets Hus Rolfstorp har lämnat ansökan till Boverket för upprustning av
fastigheten.
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50% av kostnaden,
kommunen för 35% och föreningen för återstående 15%. Föreningen bör
sträva efter att själv i möjligaste mån finansiera de 15% av kostnaderna
genom ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 6 februari 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 februari 2012, § 20.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0038

Ungdomsverksamhetsprojekt "Nya Håstens ungdomsgård"
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- hemställa hos kommunstyrelsen om att få ianspråktaga 300 tkr av
nämndens fonderade medel i avsikt att tillsätta en projektledare för projektet
”Nya Håstens ungdomsgård”.
_______________________

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att utveckla
ungdomsverksamheten på ”Nya Håstens ungdomsgård” i bred dialog med
ungdomar boende i Varberg. Ett av nämndens viktigaste mål är att öka
ungdomars inflytande och delaktighet i den demokratiska processen.
Projektet, där även genomförandefasen ingår, bör vara klart i god tid innan
ungdomsgården står klar hösten 2012. Därefter är målet att det nya
arbetssättet skall appliceras på övriga ungdomsgårdar inom
fritidsorganisationen. Projektet kräver hög koncentration under relativt kort
tid och det är önskvärt att projektledaren är en person som har förmåga att
tänka utanför ramarna och samtidigt ta in ungdomars tankar och idéer i
arbetet. Det är av dessa skäl lämpligt att rekrytera en extern projektledare.
Förvaltningen vill få lov att använda 300 tkr av kultur- och fritidsnämndens
fonderade medel till detta ändamål.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 februari 2012, § 21.
_________________________________
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Kfn § 20

Projekt simstadion
Representanter för Varberg-Falkenberg Simklubb, Torsten Balslev och
Anders Klavberg, presenterar idéen om byggnation av sim- och
badanläggning på platsen där simstadion ligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 21

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kf § 11 – 2012-01-17. Svar på motion om utredning av elbelysning och
högtalaranläggning på Påskbersvallen (Dnr KFN 2011/0155).
__________________________________
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Kfn § 22

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Bemyndigande av attesträtt till förvaltningschef Anders Ramsby.
Delegeringsbeslut: Christofer Bergenblock (Dnr KFN 2012/0020-2).
__________________________________
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