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Kfn § 12

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Anders Ramsby informerar om att bestridande av
faktura från Erlandssons Bygg AB avseende arbeten i samband med
uppsättningen av digitalklockan på Påskbergsvallen har resulterar i att
kultur- och fritidsförvaltningen kommer att krediteras med 61 268 kr.
2. Ekonom Johan Suomela presenterar ny utformning av månadsrapporten
som anpassats till ny förvaltningsorganisation.
3. Ordförande Christofer Bergenblock rapporterar från presidiemöte med
kultur- och fritidsnämnden, hamn- och gatunämnden och kommunstyrelsen
utifrån fullmäktiges uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att ”initiera en
dialog med övriga berörda nämnder för hur den konstnärliga utsmyckningen
bättre beaktas i utvecklingen av det offentliga rummet”. Presidierna
beslutade att tillsätta en arbetsgrupp, som skall arbeta fram gemensamma
riktlinjer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2013/0019

Internkontroll 2013
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förslag till internkontrollplan 2013 med föreliggande riskkartläggning
som underlag
- välja bisyssla, avtalstrohet samt inventering av instrument och teknik, som
områden för granskning under 2012, samt att
- återrapportering sker på nämndens möte den 20 november 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 bedrivs 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 förbättrings- och
utvecklingsområden samtidigt som återkoppling sker till verksamheterna.
Den årliga internkontrollplanen baseras på en riskkartläggning. Nämnden
beslutar utifrån kartläggningen om tre kontrollpunkter för 2013.
Återrapportering om hur kontrollpunkterna hanterats ska ske vid nämndens
sammanträde i november 2013.

Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen har 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 vilket
ger en indikation på riskens sannolikhet och effekt om risken inträffar.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 6 februari 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2013, § 13.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2012/0267

Grönstrategi för Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens yttrande som svar till hamn- och gatunämnden
avseende förslag till grönstrategi.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-15 att ge hamn- och
gatuförvaltningen i uppdrag att ta fram en grönplan som en fördjupning av
kommunens översiktsplan. Grönplan fick senare namnet grönstrategi.
Grönstrategin ska vara vägledande och tillämpas i beslut som rör
markanvändning- och skötselfrågor samt vid framtagande av detaljplaner
och andra plandokument. Grönstrategin riktar sig koncernövergripande till
politiker, planerare, projektörer och förvaltare och syftet är att det ska finnas
gemensamma mål och förhållningssätt för utvecklingen av utemiljön i
Varbergs kommun, med fokus på de gröna och blå värdena. När strategin
har beslutats i kommunfullmäktige ska den spridas inom och utom
koncernen.

Yttrande
Grönstrategin är ett spännande och välskrivet dokument. Flera av de
områden som beskrivs i strategin har beröringspunkter med kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområden. Detta är naturligt eftersom strategin är en
del i samhällsbyggnadsprocessen, och där ingår även kultur och fritid.
Representanter från förvaltningen har också varit delaktiga i processen kring
framtagandet av strategin. Förvaltningen har inga synpunkter på specifika
delar i innehållet. Nämndens ansvarsområde berörs och beskrivs ett flertal
gånger i strategin. Det viktiga blir sen förverkligandet av strategin.
De synpunkter förvaltningen har generellt kring grönstrategin, och
strategiska dokument i allmänhet, är att vi anser det viktigt att det finns en
tydlig tanke kring hur de ska användas. Samhällsbyggnadsprocessen är
komplex och ställer redan i dag höga krav på alla inblandade. Därmed är
riktlinjerna för hur arbetet ska struktureras och vilka hänsyn som ska tas av
högsta vikt. Framför allt behöver det beskrivas när olika delar som påverkar
processen ska komma in. Ska t.ex. offentlig utsmyckning ingå som en del vi
planeringen av det offentliga rummet behöver detta komma in redan vid
planeringsstadiet och också budgeteras för.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 16 januari 2013, föreligger.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2013, § 14.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2013/0017

Ny skola i Trönninge
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna upprättad verksamhetbeskrivning som underlag till
planeringskontoret inför projektering i Trönninge
- ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad studie kring behovet av
lokalbibliotek på området, samt att
- studien skall vara klar till nämndsmötet den 29 maj 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden hemställde den 24 september 2012, § 113,
till kommunstyrelsen att planeringskontoret får i uppdrag att beställa
detaljplan av stadsbyggnadskontoret för ny skola i Trönninge. Framtagande
av planprogram pågår. Barn- och utbildningsnämnden har påtalat att det
finns ett brådskande behov av att bygga en ny skola i området på grund av
den ökade befolkningen i områdena Bläshammar, Trönningenäs och
Trönninge. Skolan måste stå klar till 2016 för att skolan ska hantera
eleverna i upptagningsområdet. I samband med framtagande av
planprogrammet har berörda förvaltningar ombetts ta fram en
verksamhetsbeskrivning utifrån förvaltningsspecifika behov. Programmet
bedöms kunna samrådas från januari 2013 till februari 2013, bearbetas och
därefter godkännas andra kvartalet 2013.

Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en verksamhetsbeskrivning. I
denna beskrivs nuläget avseende funktionerna bibliotek, anläggningar samt
ungdomsverksamhet. Dessutom görs en översiktlig beskrivning av vilka
framtida behov som kan komma att uppstå dels baserat på utvecklingen av
närliggande orter och dels baserat på den planerade expansionen i området.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 7 februari 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2013, § 15, och
beslutat om återremiss till förvaltningen för komplettering av
verksamhetsbeskrivningen.
Föreligger begärd verksamhetsbeskrivning daterad den 14 februari 2013.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Arbetsutskottet har ånyo behandlat ärendet den 21 februari 2013, § 23.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2012/0021

Läktare på Påskbergsvallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens förslag till hanteringsordning avseende läktare
och tak på Påskbergsvallen inom nämndens ansvarsområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs BoIS har fört en dialog med Varbergs kommun angående vilka
möjligheter som finns för att hitta finansieringslösning att bygga en tillfällig
läktare med tak (5-10 år) på Påskbergsvallen. Tjänstemän från
planeringskontoret, serviceförvaltning samt kultur- och fritidsförvaltningen
har deltagit i dessa diskussioner och ställt sig positiva till föreningens
lösning.
Förslaget innebär att Varbergs BoIS ansöker om finansiering hos
Sparbankstiftelsen för läktartak och ingår ett hyr-/köpavtal med leverantör
av läktare med ingående drift och underhåll om en tid på 5 år. För att detta
skall vara möjligt tecknas ett nyttjanderättsavtal med kommunen samt att
föreningen ansöker om ett tillfälligt bygglov på Påskbergsvallen. Från
kultur- och fritidsförvaltningens sida är det viktigt att det tecknas ett avtal
mellan förening och förvaltning angående tillgängligheten för alla
föreningar och kommunal verksamhet avseende läktare samt vad som skall
gälla efter det att tiden för hyr-/köpavtalets och nyttjanderättsavtalet gått ut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2013, § 16, samt den
21 februari 2013, § 24.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 19 februari 2013, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2013/0023

Fördelning av tider i kommunala isanläggningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I Varbergs kommun finns idag två isanläggningar, Veddige ishall och
Sjöaremossens bandybana. Veddige ishall sköts av kultur- och
fritidsförvaltningen, Sjöaremossen ägs av kommunen men drivs av
Sjöaremossens isbaneförening som har ett driftavtal med kultur- och
fritidsförvaltningen. Förutom skolor och allmänhet så är det främst
ishockeyföreningen Varberg Vipers som använder anläggningen i Veddige.
I Sjöaremossen är det bandyföreningarna Frillesås BK och Sunvära SK som
bedriver verksamhet.
Inför säsong 2012/2013 enades förvaltningen och Sjöaremossens isbaneförening om att utöka allmänhetens tider med en timme per dag under
ordinarie tider samt ha generösare öppettider vid skollov. I avtalet med
isbaneföreningen framgår att öppettiderna skall bestämmas i
överenskommelse med kultur- och fritidsförvaltningen.
Framtid
Inom en snar framtid kommer Varberg att ha ytterligare en ishall. Håstens
ishall kommer att stå klar hösten 2013. När det gäller öppettider och
planering för den nya anläggningen ligger den antagna verksamhetsbeskrivningen till grund. Förutom hockeyföreningens behov av istider är det
stor efterfrågan för allmänhetens åkning och då framförallt på tider som
yrkesarbetande kommuninvånare kan utnyttja. En ny ishall kommer också
att ge möjlighet för utveckling av nya verksamheter som konståkning,
kälkhockey, korphockey osv.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2013, § 18, och
beslutat att fortsätta diskussionen på dagens sammanträde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2013/0008

Samrådshandling till detaljplan för Fastarp 2:93, Varbergs
kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- det bör upprättas en kommentar kring, att fastigheten gränsar till två
byggnader som är upptagna i byggnadsinventeringen samt att
- i övrigt tillstyrka innehållet i samrådshandlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten och möjliggöra fler lägenheter
genom att uppföra en ny byggnad kopplad i vinkel mot den befintliga
byggnaden.

Yttrande
I samrådshandlingen finns inget beskrivet att grannfastigheten i öster,
Fastarp 2:20, finns upptagen i kommunens byggnadsinventering.
Byggnaden är uppförd tidigast under 1850-talet och bedöms som byggnadsoch samhällshistoriskt intressant. Klassas C i inventeringen, vilket innebär
att bygganden har ett skydd av vardagskaraktär, lokalhistoriskt intressant
och viktig för helhetsmiljön. Tvärs över gatan finns också en intressant
byggnad, även den upptagen i byggnadsinventeringen, Fastarp 2:81. En
hallandslänga som bedöms byggnadshistoriskt intressant och klassas även
denna i kategori C.
I handlingen finns ingen kommentar om hänsyn skall tas till dessa
förutsättningar.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 11 januari 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2013, § 19.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2013/0007

Studieförbundens verksamhet i Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Utredningssekreterare Bo Garnvall informerar arbetsutskottet om
fördelningsprinciperna i samband med utbetalning av verksamhetsbidrag till
studieförbunden.
En kort analys av studieförbundens verksamhet de senaste åren presenteras.
Arbetsutskottet har tidigare tagit del av informationen den 13 februari 2013,
§ 20.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Samrådshandling till
Varbergs kommun

12

Dnr KFN 2012/0264

detaljplan

för

Sörsedammen

2,

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- det bör tas i beaktande att delar av Påskbergsskogen tas i anspråk vilket
strider mot Varbergs kommuns kulturmiljövårdsprogram och behovet av
stads- och naturnära rekreationsområden
- det bör undersökas möjligheter att omdisponera placeringen
av
huskropparna i syfte att minimera åverkan på Påskbergsskogen alternativt
att avstyrka byggnation av den nordvästliga huskroppen samt att
- i övrigt tillstyrka innehållet i programförslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av tre flerbostadshus
på Sörse med tillgång till hiss.

Yttrande
Inom planområdet finns två runda stensättningar som ligger på ett litet
hällbundet berg. Dessa får ett skydd i detaljplanen och påverkas inte av
exploateringen.
I Varbergs kommunala kulturmiljövårdsprogram beskrivs Påskbergsskogen
”Gamla och nya Påskberget” som kulturhistoriskt värdefullt.
Påskbergsskogen gränsar till fastigheten Sörsedammen 2, men bedöms i
programmet inte påverkas av föreslagen exploatering.
Den norra delen av planområdet ligger inom Påskbergsskogen, vilket bl.a.
framgår av plankartan. I den delen av fastigheten kommer en del av
vegetationen att försvinna och det kommer att krävas sprängningar. I ett
flertal opinionsyttringar har kritik riktats mot att Påskbergsskogen naggas i
kanterna. För många är detta närnaturområde, en plats med höga rekreativa
värden. Samtidigt bedöms Påskbergsskogen, genom kulturmiljövårdsprogrammet, vara av natur- och kulturhistoriskt värde. Därför kan det tyckas
vara betänkligt att avlägsna delar av vegetationen och skogen samt att göra
sprängningar inom området.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 8 februari 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2013, § 21.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kfn § 22

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. BUN § 15 – 2013-02-21. Planering och projektering av ny skola i
Trönninge (Dnr KFN 2013/0017).
2. BUN § 14 – 2012-01-21. Kultur- och fritidspolitiskt program (Dnr KFN
2011/0045)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kfn § 23

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Utbetalning av verksamhetsbidrag till studieförbunden 2013.
Summa 1 595 000 kr. (Dnr KFN 2013/0007). Beslut: Anders Ramsby.
2. Personuppgiftsombud för kultur- och fritidsnämnden; Jolanta Mittag.
Beslut: Anders Ramsby (Dnr KFN 2012/0166).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kfn § 24

Sammanträdesprotokoll
2013-02-27

15

Dnr KFN 2013/0038

Besöksstatistik på Håstens simhall
Magnus Niclasson (S) ställer en fråga om ”simmarpappornas” kontakter
med förvaltningen kring besöksstatistiken på Håstens simhall.
Förvaltningsledningen besvarar frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2012/0207

Vägdragning i samband med byggnation av Ankarskolan i
Träslövsläge
Linda Berggren (S) tar upp frågan om ny vägdragning i anslutning till
byggnation av rubricerad skola och i förlängningen även kultur- och
fritidsnämndens anläggningar.
Fritidschef Maria Björklund besvarar frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KFN 2011/0035

Byggnation av Ishall i Varberg
Karolina Mourou (C) uppmärksammar nämnden på att man håller på och
bygger en nästan helt kompakt vägg mellan utrymmet där den i framtiden
kan inredas en cafeteria och rinken.
Förvaltningen kommer att ta kontakt med planeringskontoret för att kunna
förhindra att så sker. Förutsättningen till en cafeterias placering i Varbergs
ishall är ju fri sikt mot isen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

