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Kfn § 67

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Anders Ramsby informerar att han har blivit erbjuden
arbete på annan ort som han har tackat ja till. Anders Ramsby tillträder den
nya tjänsten den 15 september 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 68

Sammanträdesprotokoll
2013-06-26

3

Dnr KFN 2013/0119

Rapport från ungdomspanelens arbete
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Fritidskonsulent Eva-Lena Svensson avlägger rapport från arbetet med
kultur- och fritidsnämndens ungdomspanel.
Senast har nämnden informerats i ärendet den 19 december 2013, § 116.
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Dnr KFN 2013/0049

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

Beskrivning av ärendet
Föreligger månadsrapport för maj 2013. Inga anmärkningsvärda avvikelser
noteras och prognosen är att kultur- och fritidsnämnden håller sig inom
tilldelad drift- och investeringsbudget.

Yttrande
En generell riktpunkt efter fem månader uppgår till 42 %. För kultur-och
fritidsförvaltningen ligger riktpunkten på 44 %. Förvaltningen ligger 2
procentenheter över den generella riktpunkten vilket man även gjorde
samma tid förra året.
Stora bidragsutbetalningar sker alltid under årets första månader samt att en
viss eftersläpning av intäkterna föreligger är framförallt anledningen till att
förvaltningen ligger över riktpunkten för tillfället. Övriga utgifter, som var
en kritisk post föregående år, ligger fortfarande på en acceptabel nivå. Inför
kommande månader beräknas personalkostnaderna bli lägre p g a uttag av
semester. Förvaltningen bedöms klara sin driftbudget.
En kastbur har köpts in till Påskbergsvallen och har belastat
investeringsbudgeten under månaden. Prognosen är att förvaltningen håller
sig inom tilldelad investeringsram 2013.
Skrivelse från förvaltningen, daterat den 18 juni 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har tagit del av preliminär månadsrapport för maj månad
den 1 juni 2013, § 71.
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Dnr KFN 2013/0054
Dnr KFN 2013/0103
Dnr KFN 2013/0104

Budget 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Det pågår för närvarande på förvaltningen arbete med budget för 2014.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till budget inklusive målförmuleringar,
taxor för hyror och avgifter samt bidragsbestämmelser skall vara klart till
nämndens augustimöte.
Förvaltningschef Anders Ramsby rapporterar hur ovannämnda arbete
fortskrider.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni 2013, §§ 72, 73 och 74.
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Dnr KFN 2012/0035

Begäran om att använda medel ur resultatreserven
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ur nämndens resultatreserv anslå 320 tkr till ungdomsavdelningen för att
utveckla Bua ungdomsgård och Mittpunkten i enlighet med förvaltningens
förslag, samt att
- ur nämndens resultatreserv anslå 500 tkr till kulturavdelningen för att
utveckla lokalbiblioteken i enlighet med förvaltningens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens resultatreserv uppgår år 2013 till 3 334 tkr efter
fullmäktiges beslut om nytt regelverk. Enligt centrala direktiv får nämnden
besluta om resultatreserven upp till 1 % av nettoomslutningen (1 154 kr).
Om nämnden vill använda mer än 1 % under innevarande år skall beslut
även fattas av kommunstyrelsen för att undvika konflikt med balanskravet.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 23 maj 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni 2013, § 75.
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Dnr KFN 2012/0243

Hallands kulturplan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta kultur- och fritidsförvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna
till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Region Halland ansvarar sedan 2011 för framtagandet av en regional
kulturplan. Uppdraget är en del i decentraliseringen av kulturstödet för vissa
konstområden, vilket gemensamt kallas för kultursamverkansmodellen.
Tidigare låg ansvaret för fördelning av stöd inom vissa konstområden på
Statens kulturråd. Den regionala kulturplanen som nu är ute på remiss är en
reviderad version av den tidigare framtagna och gäller för perioden 20142016. Varbergs kommun har varit med under framtagandet av planen och
också lämnat förslag på innehåll för kommunens räkning. Den regionala
kulturplanen ska antas av regionfullmäktige den 23 oktober.

Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen har varit delaktig löpande i arbetet med
kulturplanen. De synpunkter som förvaltningen lämnar som förslag till
nämnden att besluta om utgår i första hand från hur kulturplanen återkopplar
till kulturpolitiska utgångspunkter samt hur de regionala prioriteringarna
hänger ihop med det som beskrivits som utvecklingsområden.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 18 juni 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni 2013, § 76 samt den 24
juni 2013, § 80.
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Dnr KFN 2013/0099

Namnsättning av nya ishallen i Varberg
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
-föreslå kommunstyrelsen att den
nya ishallen
Håstenområdet skall heta Varbergs Ishall.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

med placering i

Beskrivning av ärendet
En ny ishall, placerad i Håstenområdet, kommer att invigas i september
2013. Anläggningen har inte fått något riktigt namn än, men i samband med
invigningen bör det vara klart vad den skall heta.

Yttrande
Den nya ishallen är tänkt att tillgodose samtliga kommuninvånare och ha
hela Varberg som upptagningsområde när det gäller olika isaktiviteter som
ishockey, kälkhockey, konståkning och allmänhetens åkning. Även
besökare utanför Varberg kommer att besöka anläggningen, kanske i första
hand när det spelas ishockeymatcher. Varberg Vipers, kommunens
ishockeylag, ligger idag i division två och har ofta lag och åskådare på
besök från olika delar av landet. Med detta i åtanke och med hänsyn tagen
till att anläggningen är till för hela kommunen så föreslår förvaltningen att
namnet på den nya isanläggningen blir Varbergs ishall.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 3 juni 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni 2013, § 77.
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Kfn § 74

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritididsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kf § 57 – 2013-05-21. Konkurrensprövningspolicy (Dnr KFN
2012/0140).
2. Ks § 84 – 2013-05-28. Nya vägnamn i Galtabäck (Dnr KFN 2013/0036)
3. Ks § 97 – 2013-05-28. Nya vägnamn i Trönninge (Dnr KFN 2013/0031)
4. Länsstyrelsen i Hallands län – Ianspråktagande av medel för projektplan
för kulturmiljöstrategi (Dnr KFN 2013/0101).
5. Redovisning av inkomna synpunkter Tyck om Varberg för första halvåret
2013: Dnr KFN 2013/0069, Dnr KFN 2013/0075, Dnr KFN 2013/0075, Dnr
KFN 2012/0256.
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Kfn § 75

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Upphandling av avtal avseende isbanemaskin. Summa 1 870 kr.
Delegeringsbeslut: Christofer Bergenblock (Dnr KFN 2013/0055-2).
2. Fördelning av bidrag ur ”ungdomspotten”:
Varbergs Ungdomsråd (Dnr KFN 2013/0095) Träningstudio Träslövsläge
(Dnr KFN 2013/0072) Skymningen (Dnr KFN 2013/0094) Vuxenskolan
(Dnr 2013/0057) Mangelföreningen LBS(Dnr 2013/0065) Get on the board
(Dnr 2013/0032) Varbergs Sportdansklubb (Dnr KFN 2013/0083) Varbergs
4H-krets (Dnr 2013/0100) Harabäckens Golfklubb (Dnr KFN 2013/0106).
Delegeringsbeslut: Andja Arnebäck.
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Kfn § 76

Övriga frågor
1. Karolina Mourou (C) ställer en fråga om fördelning av tider i kommunala
ishallar. Eftersom ansvarig tjänsteman ej är på plats kan frågan inte
besvaras. Tiderna kommer istället att delges nämndens ledamöter via mejl.
2. Sven Andersson (M) ställer en fråga om fortsatt handläggning av
utredningen om sim- och badanläggningar i Varbergs kommun. Han undrar
också var den planerade skateparken i Varberg skall placeras. Frågorna
besvaras.
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