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Kfn § 35

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Anders Ramsby:
- presenterar schema för nämndens studieresa till Växjö och Borås 22-23
maj samt
- redogör för öppettider på Håstens simhall.
2. Fritidschef Maria Björklund redogör för:
- incidenten som inträffade i samband med BoIS match på Påskbergsvallen
den 14 april samt
- problematiken kring nya lokaler för ungdomsgården i Träslövsläge utifrån
att bygglovet för Bertilssons bageri överklagats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0037

Månadsrapport mars 2012
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Under mars månad har nämnden fått en ramökning på 541 tkr avseende
kapitalkostnader kopplade de till ”egna” investeringar 2011. Nämndens nya
ram efter förändringen är 111 681 tkr. Fördelning av ny ram:
Fritid har erhållit 303 tkr och ny ram för avdelningen är 54 008 tkr.
Biblioteket har erhållit 238 tkr och ny ram för avdelningen är 25 284 tkr.
Budgetsiffrorna har även ändrats inom fritidsavdelningens verksamheter
p.g.a. att vi vid föregående månadsrapportering inte var helt klara med
budgeten.
En generell riktpunkt efter tre månader motsvarar en förbrukning på 25%.
Hela nämndens förbrukning för angivet tidsintervall ligger på 29%, alltså 4
procentenheter över den generella riktpunkten. Största anledningen till
avvikelsen är att 52% av bidragen redan är utbetalda (helt enligt plan).
Personalkostnaderna ligger 1% över riktpunkten. Dock är det viktigt att ha i
åtanke att personalkostnaderna blir betydligt lägre under sommarmånaderna.
Övriga poster ligger på riktpunkten eller något under. Eftersom vi inte
periodiserar budgeten under 2012, så kommer det av förklarliga skäl vara
avvikelser mot den generella riktpunkten.
Värt att notera är att serviceförvaltningen och ekonomikontoret under mars
månad har debiterat ut kapitalkostnader, lokalhyror och städkostnader.
Kostnaderna saknades vid senaste rapporteringstillfället till nämnden.
Konst och kultur kommenterar sin avvikelse med att avdelningen har haft
höga kostnader i samband med invigning av Kulturhuset samt att man själv
bekostat teknisk utrustning och material till konsthallen och konstverkstaden
(ingick ej i byggprojektet).
Verksamheten Ishallar har ett något högt utfall men kommer att plana ut
eftersom man går in i en lågsäsong nu. Huvuddelen av kostnaderna för
denna verksamhet koncentreras kring vinterhalvåret.
När det gäller verksamheten Idrottshallar/bollplaner ligger den också lite
högt, det är framförallt engångskostnader för anpassning av Påskbergsvallen
som påverkar utfallet.
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Övriga verksamheter har inget avvikande att kommentera och ingen av
verksamheterna prognostiserar ett underskott i slutet på året.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 4 april 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 april 2012, § 34.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0057

Motion från Erik Hellsborn
innebandybanor för allmänheten

(SD)

om

att

anlägga

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- avstyrka motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har skrivit en motion till Varbergs kommunfullmäktige
om allmänna innebandybanor i utomhusmiljö. Förslaget i motionen innebär
en önskan om att Varbergs kommun ska anlägga ett antal innebandybanor
med fasta målburar utomhus i centralorten samt i övriga större orter i
kommunen för bruk av allmänheten.

Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att tillhandahålla anläggningar
för ett brett utbud av idrotter. Förvaltningen satsar i hög utsträckning på att
tillhandahålla anläggningar för traditionella idrotter som t.ex. innebandy,
fotboll och basket. Den typ av anläggning som föreslås i motionen har
kommunen inte tidigare fokuserat på. Med nuvarande investeringsramar har
förvaltningen inte möjlighet att upprätta sådana anläggningar som
efterfrågas.
Under en femårsperiod upprättade Warbergs Innebandyklubb, WIC,
innebandyrinkar på ett antal skolor i kommunen. Dessa finns idag på 12 av
kommunens 16 F9-skolor. Det är en enkel konstruktion men den fungerar
bra som utrymme för innebandyspel, men även andra idrotter, på fritiden.
Rinkarna är sponsrade av flera privata aktörer.
Ett alternativ till renodlade innebandyrinkar är så kallade näridrottsplatser.
Denna typ av anläggning ökar på flera håll i landet och syftet är att öka
möjligheterna för spontanidrott. Det sker ofta i samarbete mellan olika
kommunala förvaltningar, fastighetsägare och ibland även privata
näringsidkare. Näridrottsplatsen är i regel en mindre inhägnad idrottsplats
som byggs för att tillhandahålla möjligheten för allmänheten, och då främst
barn och unga, att utöva olika typer av spontanidrott såsom bandy,
streetbasket eller handboll.
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Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår planeringskontoret att vid framtida
projekteringar utreda möjligheten att upprätta denna typ av näridrottsplats
som komplement till de redan befintliga innebandyrinkar som finns.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 16 mars 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 april 2012, § 35.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag: Kommunstyrelsen
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Dnr KFN 2012/0053

Kulturstrategi i Västra Götaland
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- avstå från att lämna yttrande över rubricerat ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kulturnämnden inom Västra Götalandsregionen antog den 17 november
2011 enhälligt en ny kulturpolitisk strategi. Kulturstrategins syfte är att ange
de bärande fundamenten för regionen kulturpolitik och är det övergripande
dokument som ska vägleda Västra Götalandsregionens kulturpolitik under
återstoden av 2010-talet. Varbergs kommun har erbjudits möjligheten,
genom Sjuhärads kommunalförbund, att yttra sig över kulturstrategin.

Yttrande
Strategin innehåller inte några mål eller operativa insatser utan beskriver
översiktligt de viktigaste fundamenten och de strategiska områden som
bedöms som nödvändiga att utveckla inom kulturpolitiken. Dokumentet
kommer följas av treåriga kulturplaner vilka ska ligga till grund för det
operativa arbetet. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att strategin är
strängt begränsad till det geografiska område som utgör Västra
Götalandregionen då samarbeten utanför regionen inte nämns i strategin.
Förvaltningen avstår av den anledningen från att lämna synpunkter på
sakinnehållet i strategin.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 16 mars 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 april 2012, § 36.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KFN 2012/0054

Varbergs kommuns kulturutmärkelser 2012
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- Varbergs kommuns kulturstipendium i år tilldelas
barnboksförfattaren Helena Lund-Isaksson med en summa om 15 000
kronor. Helena Lund-Isaksson tilldelas stipendiet för sitt författarskap där
hon på enkel prosa utifrån barnets perspektiv lyfter fram såväl vardagens
bekymmer som livets djupare frågor, samt
filmarna Simon Vahlne och Niclas Zachrisson med en summa om vardera
10 000 kronor. Simon Vahlne och Nicklas Zachrisson tilldelas stipendiet för
sitt kreativa och engagerande filmskapande, som aktivt bidragit till det
halländska filmundret.

- Varbergs kommuns hedersplakett inom kulturområdet tilldelas i år
lokalhistorikern Bo Emanuelsson. Bo Emanuelsson har med blicken lyft
emot de större sammanhangen och skeendena utfört en stor och viktig
kulturgärning genom sin forskning i och dokumentation av Veddigebygdens
historia.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 april 2012, § 37 samt den 25
april 2012, § 43.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0050

Varbergs kommuns fritidsutmärkelser 2012
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- Varbergs kommuns idrotts- och fritidsstipendium tilldelas i år
Jeanette Lundh med en summa om 15 000 kronor. Jeanette Lundh tilldelas
stipendiet utifrån sitt idoga arbete och djupa engagemang för Varbergs
ungdomar genom såväl nattvandring som nätvandring, samt
fotbollsspelaren Pierre Tillman med en summa om 15 000 kronor. Pierre
Tillman har genom sitt drivna spel och som motor i mittfältet aktivt bidragit
till fantastiska framgångar inom fotbollen i Varberg.
- Varbergs kommuns hedersplakett inom områdena idrott och fritid tilldelas
i år
idrottsledaren Elly Svensson utifrån sitt mångåriga och gedigna
engagemang i Varbergs GIF. Elly Svensson har under flera decennier varit
en drivande och tongivande idrottsledare inom friidrott och gymnastik till
gagn för såväl barn och unga som vuxna motionärer i Varbergs kommun.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 april 2012, § 37 samt den 25
april 2012, § 43.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0044

Verksamhetsbeskrivning föranlett av projektering av ny
skola i Träslövsläge
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna upprättad verksamhetsbeskrivning som underlag till
planeringskontoret inför projekteringen av ombyggnation av Ankarskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den expansiva utvecklingen i området Träslövsläge har bidragit till ett ökat
tryck på den kommunala servicen i området. Bland annat har Ankarskolan,
en F9-skola, blivit för liten för befintligt och kommande elevunderlag.
Beslut finns från kommunen om att en ombyggnation, alternativt
nybyggnation, ska genomföras. För kultur- och fritidsnämndens del innebär
det att två verksamheter berörs: biblioteket och idrottsplanen. Men för att
planeringskontoret ska få en helhetsbild lyfts även behovet av en större
idrottshall.

Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen lyfter i verksamhetsbeskrivningen de
områden som är viktiga både för elever och för allmänheten, men det är
allmänheten som är förvaltningens primära kund. Att tillgodose de behov
som finns avseende fotbollsplaner, idrottshall och bibliotek är viktiga dels
för att fortsatt få ett växande och framgångsrikt idrottsliv, dels för att
tillhandahålla ett bibliotek som både ska värna om folkbildningen och
utgöra mötesplats för människor. Ett rikt kultur- och idrottsliv bidrar till ett
områdets attraktivitet som i sin tur påverkar människors val av boende.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 4 april 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2012, § 28 samt den 18
april 2012, § 38.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag
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Planeringskontoret
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Dnr KFN 2012/0051

Samrådshandling
till
detaljplan
Guttaredshöjden, Varbergs kommun

för

Bua

10:90,

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i samrådshandlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Området ligger i Bua samhälle och upptar en yta av ca 8000 m2. Den
aktuella fastigheten ägs av Varbergs kommun. Området utgörs av ett
höjdparti som sluttar mot ”Guttaredsslätten” där Bua centrum ligger.

Yttrande
Området ligger i anslutning till ett större grönområde. I samband med
byggnationen kan en ny plats anvisas för skateboardrampen till angränsande
grönområde. Samhällsföreningen Brygghuset ansvarar för rampen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 20 mars 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 april 2012, § 41.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KFN 2011/0025

Detaljplan för Hallagården, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i samrådshandlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger i Trönninge. Syftet med detaljplanen är att göra det
möjligt att bygga bostäder på fastigheten 7:5.

Yttrande
Detaljplanen har varit på samråd tidigare och kultur- och fritidsnämnden har
i ett yttrande 2011-03- 16 tillstyrkt innehållet i samrådshandlingen.
Inget ytterligare finns att tillföra utifrån nämndens sakområde.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 mars 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 april 2012, § 42.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KFN 2012/0089

Öppethållande på Håstens Ungdomsgård
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Adelina Sejdijaj (S) ställer en fråga om öppettider på Håstens ungdomsgård.
Fritidschef Maria Björklund besvarar därefter frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 45

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ks § 59 – 2012-03-27. Uppföljning av utvecklingsavtal mellan Varbergs
kommun och Region Halland 2010-2011 (Dnr KFN 2012/0060).
2. Kf § 33 – 2012-03-20. Fyllnadsval av ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 46

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Beviljade registreringar 17 § lotterilagen, januari-mars 2012. Delegation:
Nina Brunhage (Dnr 2012/0063).
2. Anstånd med betalning av faktura. Delegation: Johan Suomela (Dnr
2012/0079-1).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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