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Kfn § 23

Information
1. Kommunstyrelsen beslöt den 26 april 2011, § 75, att förvärva fastigheten
Getakärr 3:56, Lottastugan. Efter renoveringen som har beräknats pågå
t o m maj månad 2012 skulle, enligt uppdraget, kultur- och
fritidsförvaltningen hyra ut lokalerna.
Förvaltningschef Anders Ramsby informerar om att man har bestämt sig att
för att enbart renovera fastigheten exteriört samt att detta kommer att ske
först efter sommaren vilket förändrar förutsättningarna för kultur- och
fritidsförvaltningen att påbörja uthyrningen.
2. Ordförande Christofer Bergenblock meddelar om ändrad rutt i samband
med nämndens studieresa den 22-23 maj 2012.
3. Ordförande Christofer Bergenblock påminner även om nomineringar till
årets kultur- samt fritidsutmärkelser.
4. Fritidschef Maria Björklund meddelar att Anette Wirsin vikarierar som
enhetschef för bad- och simverksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr 2012/0035

Äskanden inför budgetramar 2013 - information
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anders Ramsby informerar om de äskanden som har
framförts till kommunstyrelsens arbetsutskott i arbetet med att ta fram
budgetramar inför 2013.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2012, § 23.
_______________________________
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Dnr KFN 2012/0037

Månadsrapport januari – februari 2012
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreligger månadsrapport avseende januari-februari 2012.
Riktpunkt efter två månader bör ligga på ca 17%. För hela nämnden ligger
riktpunkten på 14%. Anledningen till avvikelsen kan bl.a. förklaras med att
inga kapitalkostnader och lokalhyror har belastat verksamheterna. Dessutom
har inte serviceförvaltningen hunnit med att debitera ut alla städkostnader.
Orsaken till att kostnader inte hunnit debiteras ut beror på det mycket
omfattande
kodplansbytet
som
genomfördes
vid
årsskiftet.
Serviceförvaltningen och ekonomikontoret har inte fått in alla underlag,
förvaltningarna har inte heller hunnit uppdatera ändringar i sina system.
Först när alla underlagen inkommit och man uppdaterat i sina system
debiteras kostnaden ut. Det skall dock tilläggas att kultur- och
fritidsförvaltningen levererat allt material i tid. P. g. a. ovanstående
resonemang är det svårt göra bra analyser. Det man kan konstatera är att
samtliga verksamheter förutom ”stöd till kulturföreningar” ligger under den
generella riktpunkten. Anledningen till att verksamheten ”stöd till
kulturföreningar” har förbrukat 95% är att större delen av bidragen betalas
ut i februari. I nuläget finns inget som tyder på att förvaltningen eller någon
avdelning kommer gå med ett underskott i slutet på året.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 5 mars 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2012, § 24.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 26

Sammanträdesprotokoll
2012-03-28

5

Dnr KFN 2012/0022

Delegeringsförteckning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- efter ändrad placering av ”avsteg från bidragsbestämmelser” från att
sortera under rubrik 2 ”ekonomi” till rubrik 1 ”allmänna ärenden” godkänna
föreliggande förslag till delegeringsförteckning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nu gällande delegeringsförteckning antogs av kultur- och fritidsnämnden
den 25 februari 2004 och har därefter reviderats vid fyra olika tillfällen,
senast den 16 mars 2011. Efter genomförd organisationsförändring inom
förvaltningen finns behov att se över delegeringsförteckningen. De
föreslagna förändringarna är inte av principiell karaktär utan avser att i
första hand förtydliga ansvarsfrågan inom vissa områden samt förtydliga
tidpunkt för när anmälan av ärende som fattas på delegation skall ske till
nämnden.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 30 januari 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 februari 2012, § 18, och
beslutat om återremiss till förvaltningen för omredigering i enlighet med i
arbetsutskottet förd diskussion.
Arbetsutskottet har ånyo behandlat ärendet den 14 mars 2012, § 25.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0034

Kostpolicy för Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- förvaltningens yttrande skall utgöra kultur- och fritidsnämndens svar
avseende kostpolicy för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har erbjudits möjligheten att lämna synpunkter
på rubricerat ärende. En kostpolicy har tagits fram för Varbergs kommun.
Policyn berör verksamheter som hanterar och serverar mat. Inom nämndens
verksamhetsområde finns fem verksamheter där någon form av förtäring
serveras: Tovedals på Komedianten, caféservering på Håstens simhall,
caféservering i Veddige ishall, café i Kallbadhuset samt kioskverksamhet på
Simstadion. Av dessa fem är det enbart caféverksamheten på Håstens
simhall som vi driver i egen regi. Kostpolicyn för Varbergs kommun syftar
till att skapa goda matvanor, säkra livsmedel och en god matmiljö med
målet att uppnå en bättre folkhälsa. Genomförandet av policyn ska ske
genom S.M.A.R.T.-modellen. S.M.A.R.T.-modellen är framtagen som ett
konkret förslag på hur Sveriges befolkning med enkla förändringar kan
tillgodose sitt näringsbehov och samtidigt minska miljöbelastningen
påtagligt. Modellen är framtagen av Samhällsmedicin, en del av Stockholms
läns landsting.

Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till en övergripande
kostpolicy för Varbergs kommun. Att arbeta efter S.M.A.R.T.-modellen blir
allt vanligare i svenska kommuner. Modellen är framför allt lämplig för
enheter som serverar större mängder mat eftersom detta har en större
påverkan på miljön och folkhälsan. Den caféverksamhet som bedrivs inom
kultur- och fritidsförvaltningen faller inte inom denna kategori men en
diskussion förs idag om att det utbud som serveras vid caféet på Håstens
simhall ska anpassas så att det stämmer bättre överens med vad som kan
förväntas serveras vid en friskvårdsanläggning. Kultur- och
fritidsförvaltningen ser därför positivt på kommunstyrelsen initiativ att
införa S.M.A.R.T.-konceptet i kommunen. Vad gäller Tovedals på
Komedianten, caféverksamheten i Kallbadhuset samt kioskverksamheten i
Simstadion, är denna verksamhet redan upphandlad och vi äger inte rätten
att ställa krav på verksamheten i efterhand. Tovedals arbetar redan i dag i
hög grad med närproducerat och ekologiskt odlade råvaror. Men vi tycker
det är bra att inför kommande upphandlingar ta med S.M.A.R.T.-konceptet i
förfrågningsunderlaget. Avseende caféverksamheten i Veddige ishall är
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denna föreningsdriven och ligger utanför vårt ansvarsområde. Däremot kan
en dialog föras med föreningen hur Varbergs kommun resonerar i
kostfrågan.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 20 februari 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2012, § 26.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 28

Sammanträdesprotokoll
2012-03-28

8

Dnr KFN 2011/0239

Uppföljning av kommunens miljömål 2008-2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förvaltningens redovisning av åtgärder genomförda för att uppnå
kommunens miljömål.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun beslutade 2008 om lokala miljömål. I samband med att
målen antogs beslutade kommunfullmäktige även att uppdra åt samtliga
nämnder och styrelser att årligen redovisa en uppföljning av miljömålen. I
redovisningen ska det beskrivas vad som genomförts och uppnåtts inom
respektive miljömål. Tidigare år har redovisningen ingått i kommunens
ekononomiska redovisning. Från och med 2012 ligger redovisningen
separat. Miljöredovisningen kommer att redovisas för kommunfullmäktige
och finnas tillgänglig på kommunens webbplats.

Yttrande
De miljömål som beslutats av kommunen är indelade på klimat och luft,
vatten, mark, byggande och boende samt natur och biologisk mångfald.
Målen är formulerade på en samhällsövergripande nivå. Om förvaltningen
ska kunna hantera målen på ett aktivt sätt finns det behov att bryta ner dessa
för att bli hanterbara och mätbara inom våra verksamheter. I dess nuvarande
utformning blir förvaltningens redovisning begränsad.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 10 februari 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2012, § 27.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr 2012/0044

Verksamhetsbeskrivning föranlett av projektering av ny
skola i Träslövsläge
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att sammanställa en
verksamhetsbeskrivning av de verksamheter inom nämndens ansvarsområde
som berörs av ombyggnationen av Ankarskolan samt att
- verksamhetsbeskrivningen skall föreläggas kultur- och fritidsnämnden för
beslut i april månad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Projektering pågår inför ombyggnationen av Ankarskolan. Bakgrunden till
ombyggnationen är en expansiv utveckling av området Träslövsläge med
ökad befolkningsmängd som en effekt. Trycket på de kommunala tjänsterna
ökar. Bland annat har skolan blivit för liten i förhållande till antal elever.
Det finns också behov att bygga en förskola. Byggnationen planerar för
ytterligare minst 100 barn. Initiativtagare till byggnationen är barn- och
utbildningsnämnden.

Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen har två verksamheter som berörs av
ombyggnationen: fritid och bibliotek. Förvaltningen ansvarar för
idrottsanläggningen och A-planen vilken kommer tas i anspråk vid
byggnationen. Det är därför viktigt att det finns en ersättningsyta för en ny
fotbollsplan innan byggnationen kommer igång. Det bör också i
projekteringen finnas med möjligheterna för en fullstor idrottshall. Den
nuvarande hallen är för trång och möter inte dagens och framtidens behov.
På Ankarskolan finns ett av filialbiblioteken (lokalbiblioteken). Detta är
kombinerat lokalbibliotek och skolbibliotek. I projekteringen är det viktigt
att framföra behovet av en yta som är stor nog att rymma ett fullgott
lokalbibliotek samt att biblioteket ligger beläget på ett sådant sätt att det är
tillgängligt för allmänheten.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 2 mars 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2012, § 28.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 30

Sammanträdesprotokoll
2012-03-28

10

Dnr KFN 2012/0056

Nya lokaler för Ungdomens Hus
Serviceförvaltningens lokalsamordnare Ronny Hellman har fått i uppdrag av
kommunstyrelsen att hitta ersättningslokaler för ungdomsverksamhet som
bedrivs i kv. Rådhuset 20.
Serviceförvaltningens fastighetsavdelning föreslår att Ungdomens Hus
placeras i lokaler i delar av f d Adenmarks på Östra Långgatan. Fastigheten
ägs av Derome Fastigheter AB.
Vid dagens möte informerar Ronny Hellman om fastighetsägarens
åtaganden när det gäller att anpassa lokalerna till ungdomsverksamhetens
behov samt hyressättning.
Arbetsutskottet har informerats i ärendet den 14 mars 2012, § 29, och
konstaterat att en eventuell förflyttning av ungdomsverksamheten från
nuvarande lokaler i kv. Rådhuset 20 förutsätter en förankring i kultur- och
fritidsnämnden.
Noteras att kultur- och fritidsnämnden har, innan dagens möte, gjort ett
besök i föreslagna lokaler på Östra Långgatan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0013

Samrådshandling Varbergs stadskärna - Kulturhistoriskt
underlag för plan- och bygglovsfrågor,
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att
- tillstyrka innehållet i handlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planenheten på stadsbyggnadskontoret önskar kultur- och fritidsnämnens
yttrande i rubricerad handling.

Yttrande
Inventeringen är ambitiöst genomförd med tydliga och klara underlag för
hantering av bebyggelsen inom riksintresse. Det är ett viktigt dokument för
den framtida utformningen av Varbergs stadskärna.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 30 januari 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2012, § 30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2011/0131

Detaljplan för Åsby 7:4 m.fl.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i planförslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planenheten på stadsbyggnadskontoret önskar kultur- och fritidsnämndens
yttrande över rubricerad handling.

Yttrande
Den gamla prästgårdsgården på Åsby 1:10 har särskilt uppmärksammats
under samrådet. Bevarandebestämmelser för prästgården har blivit tydligare
eftersom det är en särskilt värdefull byggnad med speciella karaktärsdrag av
kulturhistoriskt värde.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 20 februari 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2012, § 31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2011/0206

Detaljplan för Hingsten 5 & 7, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i samrådshandlingen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har översänt kungörelsen för rubricerat ärende för
synpunkter. Detaljplanen syftar till att fastställa bestämmelser för en ny
tomt, som ska avstyckas från Hingsten 5 samt flytta byggbart område på
Hingsten 7 och anpassa bestämmelserna.
Kultur- och fritidsnämnden har under samrådet yttrat sig i ärendet, Kfn §
139, 2011-12-14.

Yttrande
Det finns inget ytterligare att tillägga utifrån kultur- och fritidsnämndens
sakområde.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 27 februari 2012, förligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2012, § 32.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0001

Delegeringsärenden
1. Fördelning av investerings- och projektbidrag för 2012 till föreningar och
organisationer. Summa 900 tkr belastar verksamhet 30020. Delegation:
Hans Lif.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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