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Kfn § 42

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Anders Ramsby informerar om tillsättningen av
chefstjänster på kultur- och fritidsförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2012/0171

Varbergs kommuns kulturutmärkelser 2013
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- Varbergs kommuns kulturstipendium i år tilldelas
gitarristen Joakim Andersson med en summa om 15 000 kronor. Joakim
Andersson tilldelas stipendiet för sitt finstämda musicerande och subtila
konstnärskap samt för sin förmåga att inspirera unga talanger att gå vidare i
sin utveckling, samt
slagverkaren Klas Assarsson med en summa om 15 000 kronor. Klas
Assarsson tilldelas stipendiet för sin gedigna musikaliska bredd, som
sträcker sig från experimentell progressiv konstrock till klassiskt slagverk,
samt för sina mångåriga insatser i det lokala musiklivet.
- Varbergs kommuns hedersplakett inom kulturområdet tilldelas i år
Ronald Johansson utifrån sitt stora intresse och engagemang för att
synliggöra och uppmärksamma Varbergs lokalhistoria. Ronald Johansson
har under åren gjort en viktig kulturgärning genom att bygga upp en rik
skatt av vykort och fotografier, som utgör en unik och betydelsefull
dokumentation av Varbergs historia och som i väsentlig utsträckning
kommit allmänheten till godo.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 27 mars 2013, § 32
och arbetsutskottet den 10 april 2013, § 37 samt den 23 april 2013, § 52.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KFN 2013/0053

Varbergs kommuns fritidsutmärkelser 2013
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- Varbergs kommuns idrotts- och fritidsstipendium tilldelas i år
ryttarinnan Sofia Westborg med en summa om 15 000 kronor. Sofia
Westborg tilldelas stipendiet för sina framgångar inom svensk ridsport, för
sitt drivna arbete som ridinstruktör och hästtränare, samt för sin roll som
förebild bland unga ryttare i Varbergs kommun.
- Varbergs kommuns hedersplakett inom områdena idrott och fritid tilldelas
i år Åke Gabrielsson utifrån sitt mångåriga och gedigna engagemang i
Varbergs föreningsliv. Åke Gabrielsson har under mer än ett halvt sekel
varit en drivande och tongivande ledare, tränare och funktionär inom såväl
handboll som fotboll till gagn för tusentals barn och unga i Varbergs
kommun.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 27 mars 2013, § 32
och arbetsutskottet den 10 april 2013, § 37 samt den 23 april 2013, § 53.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0049

Månadsrapport mars 2013
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreligger månadsrapport för mars 2013. Prognosen är att kultur- och
fritidsnämnden håller sig inom tilldelad drift- och investeringsbudget.
Föreligger skrivelse från förvaltningen, daterad den 10 april 2013.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 38.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0035

Budget 2013 - korrigering av ramar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- göra en omfördelning av budgetramarna på 222 tkr från fritidsavdelningen
till kulturavdelningen, samt att
- fastställa fritidsavdelningens nya ram
kulturavdelningens nya ram på 40 928 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

på

46

385

tkr

och

Beskrivning av ärendet
Ökad lokalhyra (mediakostnad) för Komedianten (kulturavdelningen) bör
kompenseras av fritidsavdelningen som i flera anläggningar fått lägre
lokalhyra (mediakostnad).
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 22 mars 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 39.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0060

Inköp av ny isbanemaskin till Veddige ishall
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anhålla hos kommunstyrelsen om att överföra 1,2 Mkr från plan 2013 till
budget 2013 för inköp av isbanemaskin till Veddige ishall.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I plan 2013 finns 1,2 Mkr avsatta för inköp av isbanemaskin till Veddige
ishall. Nuvarande maskin köptes in 1999 och är alltså 14 år gammal. En
isbanemaskin har en livslängd på ca 10 år beroende på hur frekvent den
används. Behovet av att byta ut maskinen i Veddige är angeläget.
Parallellt skall en isbanemaskin upphandlas i år till den nya ishallen i Håsten
som står klar i augusti. Av flera olika skäl är det fördelaktigt att göra
upphandling av två maskiner samtidigt;
- man är säker på att man får två likadana isbanemaskiner vilket är en
kvalitetssäkring och underlättar för dem som skall köra maskinerna
- det kan bli mer kostnadseffektivt om det upphandlas två maskiner av
samma leverantör
- eftersom det är långa och resurskrävande upphandlingar (EU-regler) så blir
det mer effektivt att göra upphandling vid ett tillfälle istället för två.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 4 april 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 43.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2012/0242

Förändringar av skolorganisationen i Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om ny skolorganisation och
förändringar av upptagningsområden för de kommunala grundskolorna i
Varbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden har som följd av detta gett
förvaltningen i uppdrag att utreda hur den nya skolorganisationen påverkar
verksamheterna under nämndens ansvarsområde (KFN AU 2012/0242 §
104). Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att titta på hur den nya
skolorganisationen påverkar landsbygden. Sammanfattningsvis kan sägas att
det är tre verksamheter under nämndens ansvarsområde som på något sätt
påverkas: bibliotek, anläggningar samt föreningsliv. För bibliotek och
anläggningar är påverkan främst av engångskaraktär. En enstaka förening
påverkas troligen på ett mer strukturellt sätt.

Yttrande
Från förvaltningens perspektiv är det främst en del praktiska frågor att lösa
som en konsekvens av den nya skolorganisationen. Att gallra och
tranportera böcker är en fråga som får lösas i dialog med skolan. Vad gäller
anläggningarna och bristen på logi sommartid så har förvaltningen en
löpande dialog med föreningarna om hur frågan ska lösas. En dialog förs
också med serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen om
hur ombyggnationerna är planerade så att arbetet med att anpassa skolorna
för att kunna nyttja dem nattetid kan planeras på bästa sätt. Ordföranden i
föreningen Karl Gustav BK har aviserat att om skolan läggs ned kommer
man efterfråga dialog med kultur- och fritidsnämnden om hur föreningen
ska kunna fortsätta driva sin anläggning.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 3 april 2013, föreligger
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 46.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0058

Lokal överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och
Varbergs kommun om etablering och introduktion av vissa
nyanlända invandrare i Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- för sin del godkänna Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om
etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Varbergs
kommun, samt att
- en återrapportering om hur nämnden har uppfyllt sin del av avtalet sker på
januarimöte 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I december 2010 trädde en ny reform i kraft som syftar till att påskynda
nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Villkoren i
reformen regleras i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare. Förslaget innebär att kommunerna inte längre har ett
samordningsansvar för introduktionen. För att flyktingmottagandet och de
nyanländas etablering ska fungera så bra som möjligt förutsätts ett nära
samarbete mellan arbetsförmedling och kommun. Kommunerna är
nödvändiga för att tillhandahålla SFI (svenska för invandrare) och annan
vuxenutbildning, bostadsförsörjning och insatser för barn och unga. För
dessa insatser får kommunerna ersättning från staten.
Arbetsförmedlingen är ansvarig för att det upprättas lokala
överenskommelser mellan stat och kommun. Överenskommelsen syftar till
att tydliggöra vem som ansvarar för vad. Det är arbetsförmedlingens ansvar
att årligen utvärdera genomförda insatser. Inom Varbergs kommun är det
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
CLL samt VFAB som berörs av avtalet. För kultur- och fritidsnämnden
innebär avtalet inte någon större verksamhetsutökning.

Yttrande
I avtalet anges inom vilka områden kommunen har ett åtagande gentemot
målgruppen nyanlända invandrare. Kultur- och fritidsnämnden kommer
enligt det föreslagna avtalet att ansvara för att tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden erbjuda introduktion till barn och ungdomar. Lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare är riktat
till individer i åldern 20-64 år, alternativt i åldern 18-19 år och som saknar
föräldrar i Sverige. Avtalet innebär för förvaltningen framför allt ett
åtagande om det finns medföljande barn och unga. Förvaltningen ser
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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positivt på att upprätta denna typ av samarbeten och aktiviteter för berörd
målgrupp. Det praktiska genomförandet att erbjuda introduktion för barn
och ungdomar i berörd målgrupp planeras gemensamt med barn- och
utbildningsförvaltningen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 25 mars 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 47.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0240

Samråd för detaljplan för Sönnermarksvägen, Träslövsläge
6:5 m.fl.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i handlingen för detaljplanen, i enlighet med nämndens
tidigare beslut under samrådsförfarandet den 19 december 2012, Kfn § 122.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkanden
Linda Berggren (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden avstyrker
detaljplanen.
Christofer Bergenblock (C) föreslår att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker
arbetsutskottets förslag d v s att tillstyrka detaljplanen.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller
Christofer Bergenblocks (C) yrkande.
Omröstning begärs. Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Christofer Bergenblocks (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till Linda Berggrens (S) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden att
bifalla Christofer Bergenblocks yrkande.
Ja-röster: Sven Andersson (M), Åse Craft Aronsson (M), Kaarina
Andersson (M), Karolina Mourou (C), Lars-Ingvar Lindblom (M), Magnus
Nicklasson (S), Adelina Sejdijaj (S) samt Christofer Bergenblock (C)
Nej-röster: Linda Berggren (S), Christoffer Johansson (S) samt Lars O
Hellsborn (MP).

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger inom riksintresset i Träslövsläge. Detaljplanens syfte är
att göra det möjligt att förtäta med bostäder inom befintlig bebyggelse i
Träslövsläge. De befintliga villorna med tillhörande uthus avses rivas och
ersättas med fyra friliggande enbostadshus för eget ägande och tio
Justerandes sign
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lägenheter i fristående hus. Radhus eller parhus för seniorboende i form av
bostadsrätter.

Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen har inget ytterligare att tillägga i ärendet än
det tidigare anförda i tjänsteutlåtande från den 16 november 2012.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 4 april 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 48.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KFN 2012/0207

Samrådshandling till detaljplan för Ankarskolan och
Ankarvallen, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna upprättat underlag som svar till stadsbyggnadskontoret avseende
samrådshandling till detaljplan för Ankarskolan och Ankarvallen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har ombetts lämna synpunkter på den reviderade
detaljplanen för Ankarskolan och Ankarvallen. Under perioden 2012-10-12
till 2012-12-14 har detaljplanen för området varit ute på samråd. Kultur- och
fritidsnämnden lämnade ett yttrande i ärendet den 5 december 2012.
Samtliga synpunkter från nämnden har tagits hänsyn till. Frågan om
alternativ vägdragning har behandlats i en separat process.

Yttrande
Av de synpunkter som nämnden angett vid remissförfarandet har samtliga
tagits hänsyn till på olika sätt. Detaljplanen är justerad för möjliggörandet
av mindre byggnation. Byggrätten är utökad till 5 000m2. När det gäller
konstnärlig utsmyckning har det tillsatts en arbetsgrupp som jobbar med
frågan och där kultur- och fritidsförvaltningen är representerad med en
tjänsteman. Frågan om vägdragningen har behandlats i en separat process
där kommunstyrelsens arbetsutskott, efter avstämning med kultur- och
fritidsnämnden, har beslutat att vägdragning ska ske i enlighet med det norra
alternativet (Ks au § 112 2013-03-19).
Vad gäller ungdomsgården så var kultur- och fritidsnämnden vid tillfället
för remissyttrandet inställd på att ungdomsgården i Träslövsläge skulle
flytta till bageriets gamla lokaler. Efter att utrett frågan ytterligare framkom
möjligheten att nyttja Ankarskolans gamla lokaler som ungdomsgård, och
därför beslutade nämnden vid sitt sammanträde den 30 januari 2013 att
planera för etablering av ungdomsgården i Ankarskolans nuvarande lokaler
när den nya skolan står färdig.
Kultur- och fritidsförvaltningen har inga övriga synpunkter i ärendet.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 9 april 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2013, § 49.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 52

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ks § 48 – 2013-03-26. Byte av namn, från Värö Center till Bua Center
(Dnr KFN 2012/0252).
2. Ks au § 112 – 2013-03-19. Ankarskolan (Dnr KFN 2012/0207).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 53

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kfn au § 41 – 2013-04-10. Målstyrningsdokument 2013 (Dnr KFN
2012/0126)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 54

1. Lars-Ingvar Lindblom (M) informerar om att Hallands Idrottsförbund har
utsett Tvååkers IF till årets idrottsförening.
Lars-Ingvar Lindblom ger också en eloge till förvaltningen för
förberedelserna av fotbollsplanen på Påskbergsvallen (trots svåra väderförhållanden) inför matchen mellan Varbergs BoIS och GAIS.
2. Karolina Mourou (C) tar upp lokalproblematiken för GIF Gymnastik och
undrar om byggnation av idrottshall i Trönninge kan avhjälpa denna.
Frågan besvaras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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