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Kfn § 109

Information
1. Fritidschef Maria Björklund
simskoleanmälan via e-tjänsten.

informerar

om

nya

rutiner

för

2. Ordförande Christofer Bergenblock rapporterar att arbetsgruppen för
utarbetande av kultur- och fritidspolitiskt program har haft möte den 13
november för att behandla de remissvar som inkommit till
kommunstyrelsen. Förslag till slutlig utformning av programmet kommer
upp för behandling på decembermöte.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0049

Månadsrapport oktober
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Föreligger månadsrapport för oktober 2013. Inga anmärkningsvärda
avvikelser noteras. Prognosen är att kultur- och fritidsnämnden håller sig
inom tilldelad driftbudget och beräknas få ett överskott. Nämnden kommer
även gå med ett överskott i investeringsbudgeten då några objekt inte
kommer att slutföras under 2013.
I oktober har fritidsavdelningen fått en ramökning motsvarande 2 313 tkr i
nettodriftökning avseende Varbergs ishall. Total budget uppgår efter
ramjusteringen till 122 323 tkr.
En generell riktpunkt efter tio månader uppgår till 83 %. För kultur- och
fritidsförvaltningen ligger riktpunkten på 81 % (föregående år 84 %). Inga
anmärkningsvärda avvikelser finns på förvaltningsnivå eller avdelningsnivå.
Den risk som föreligger är hur utfallet av mediakostnaden kommer att
påverka vid årets slut. Prognosen är att kultur-och fritidsnämnden håller sig
inom tilldelad driftbudget och går mot ett överskott på mellan 700-1900 tkr.
Det prognosticerade överskottet motiveras med lägre personalkostnader än
budgeterat samt högre intäkter än budgeterat.
Prognosen för investeringarna motsvarar ett överskott på 6 400-6500 tkr.
Ökningen i jämförelse med senaste prognosen (5400 tkr) beror bl.a. på att
ljudanläggningen på Påskbergsvallen ej beräknas belasta utfallet i år.
Arbetsutskottet har tagit del av en preliminär månadsrapport för oktober
månad på sitt möte den 6 november 2013, § 118.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0019

Internkontroll 2013
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna föreliggande uppföljning av internkontrollen 2013 och
förvaltningens förslag till åtgärder, samt att
- en återrapportering av åtgärder beträffande avtalstrohet skall ske till
nämnden i maj månad 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 februari 2013 (KFN § 13) att
anta förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2013, med
föreliggande riskkartläggning som underlag, samt att välja bisyssla,
avtalstrohet och inventering av instrument och teknik på kulturskolan som
områden för kontroll under 2013. Det beslutades också att återrapportering
ska ske på nämndens möte den 20 november 2013.
Yttrande
Bisyssla
Vid den riskanalys som genomfördes bedömdes risken för att fel ska uppstå
som möjlig då gällande regelverk inte är helt känt bland chefer och personal.
Effekterna om risken inträffar varierar beroende på hur förvaltningen följer
upp och dokumenterar. Om förvaltningen inte har kontroll över frågan finns
en risk för att förtroendet för verksamheterna skadas.
Planerade/genomförda åtgärder
Implementering av centrala direktiv har skett under året i syfte att öka
kunskapen om vad en bisyssla är och att denna inte får vara
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande. Den anställde är
skyldig att anmäla bisyssla till närmaste chef.
Samtliga chefer har informerat sina medarbetare om gällande riktlinjer och
den rutin som gäller vid anmälan om bisyssla. Blankett finns för anmälan
och den ska lämnas till närmaste chef för skriftligt godkännande eller
avslag. Denna rutin är säkerställd. Riktlinjer för bisyssla samt blankett för
ansökan finns på förvaltningens intranätsida. Inom förvaltningen är det åtta
personer som har ansökt om, och fått beviljat, bisyssla.
Uppföljning ska ske och görs lämpligen i det årliga medarbetarsamtalet.

Justerandes sign
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Avtalstrohet
Varbergs kommun har genom upphandlingsavdelningens försorg tecknat
ramavtal. Förvaltningen har ansvaret att följa Lagen om offentlig
upphandling, LOU, vid egna upphandlingar med stöd av
upphandlingsavdelningen. Kommunen införde under våren 2013 ett nytt
beställningssystem, Visma Proceedo, där gällande ramavtal ska finnas. Det
finns anledningen att se över hur väl förvaltningens verksamheter följer
avtalstrohet avseende gällande avtal. Risken med bristande avtalstrohet är
att kommunen förlorar pengar på att inte följa tecknade ramavtal. Men att
inte följa ramavtal är också ett brott mot Lagen om offentlig upphandling,
LOU, och kallas otillåten direktupphandling. Upphandlingsavdelningen
håller på att granska avtalstroheten och rapport väntas i slutet av 2013
alternativt början av 2014. Det är kommunstyrelsens ansvar att följa upp att
upphandlingspolicyn och dess riktlinjer följs.
Kontrollen har bestått i granskning av leverantörsfakturor inom områdena
möbler och textilier, livsmedel samt arbetskläder. Granskningen visar
följande:
• Att avtalstroheten varierar, men eftersom ramavtal sällan är
heltäckande är det svårt att fullt ut avgöra om det handlar om så
kallade otillåtna direktupphandlingar.
• Att skriftliga riktlinjer och rutiner för inköp och upphandling ibland
saknas eller inte finns dokumenterade i tillräcklig omfattning.
• Att roller och ansvar ibland är otydliga avseende inköp och
upphandling inom förvaltningen.
• I beställningssystemet är endast en liten del av samtliga ramavtal
registrerade. För ökad avtalstrohet krävs att systemet är komplett
avseende de ramavtal som kommunen tecknat.
Planerade/genomförda åtgärder
För att från förvaltningens sida säkerställa att anställda tillämpar de
ramavtal som finns planeras följande åtgärder:
• Ta fram förvaltningsspecifika riktlinjer för inköp och upphandling
samt kommunicera detta i verksamheterna.
• Kommunicera hur inköp ska konteras
• Implementera framtagna standardiserade mallar för upphandling och
inköp.
• Tydliggöra roller och ansvar avseende inköp och upphandling samt
att resurser och rutiner för hantering och frågor kring inköp,
uppföljning och avtal bestäms.
Inventering instrument och teknik på kulturskolan
Kulturskolan har en stor mängd instrumentala och tekniska inventarier. Det
är viktigt att det finns upprättat en inventering av kulturskolans egendom ur
ett ekonomiskt, säkerhetsmässigt och verksamhetsmässigt perspektiv. Det är
också viktigt att kommunen hanterar skattemedel på ett säkert och effektivt
sätt och att vi därmed behöver veta vad vi har och på vilken grund vi gör
nya inköp. Risken består i en eventuell avsaknad av kontroll på de
instrument och verktyg kulturskolan äger.
Justerandes sign
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Planerade/genomförda åtgärder
Under läsåret 2012/2013 har en inventering av kulturskolans ägodelar
genomförts. Inventeringsföremålen är i huvudsak indelade i fyra kategorier:
möbler, teknisk utrustning, instrument och notställ. Det har även upprättats
en separat förteckning över uthyrningsinstrumenten i kulturskolans
instrumentförråd. I samband med inventeringen har teknik och instrument
stöldmärkts.
Förteckningen finns sparad digitalt och uppdateras kontinuerligt.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 29 oktober 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2013, § 118.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0028

Slutrapport avseende badutredning för Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens slutrapport beträffande statistik i kommunala
bad- och simanläggningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Under perioden oktober 2011 till februari 2012 genomfördes en
badutredning för Varbergs kommun. Konsult för utredningen var PP
arkitekter AB. I den badutredning som presenterades framkom bland annat
att bad- och simanläggningarna i Varbergs kommun under en tioårsperiod
haft successivt minskade besökssiffror. Som en följd av detta gav kulturoch fritidsnämnden i februari 2012 förvaltningen i uppdrag att utreda
orsakerna till det minskade besöksanatalet i Veddige simhall och Simstadion
samt minskningen av allmänhetens besök i Håstens simhall. Det beslutades
också att förvaltningen skulle inkomma med förslag på åtgärder för att öka
besöksfrekvensen samt att utredningen skulle vara klar i augusti månad
2012. En rapport presenterades och godkändes vid nämnden sammanträde.
Under hösten 2012 gavs förvaltningen i uppdrag att i januari 2013 redovisa
effekterna av genomförda insatser. En delrapport presenterades men på
grund av den korta tidsperioden beslutades att en slutrapport skulle
presenteras i oktober 2013.
Yttrande
I den slutrapport som nu tagits fram ges dels en bild av hur utvecklingen sett
ut i några andra halländska kommuner avseende besöksantal och dels
presenteras vilka insatser som genomförts i kommunens olika bad- och
simanläggningar. Dessutom ges en bild av hur besöksstatistiken utvecklats
sedan uppdraget gavs. Sammanfattningsvis kan sägas att utvecklingen i badoch simanläggningarna ser positiv ut. Flertalet av de aktiviteter som införts
har varit framgångsrika, vilket också kan avläsas i statistiken. Det som är av
vikt utifrån ett kundperspektiv är dock inte att enbart analysera statistiken
utan att fortsatt jobba utvecklingsinriktat och proaktivt med bad- och
simhallsverksamheten.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 28 oktober 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2013 och beslutat att
återremittera ärendet till förvaltningen för kompletteringar inför dagens
möte.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 113

Sammanträdesprotokoll
2013-11-20

8

Dnr KFN 2013/0156

Remiss - policy och riktlinjer avseende representation och
sponsring
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ge nämnder och
bolagsstyrelser möjlighet att yttra sig över framtaget förslag avseende policy
och riktlinjer för representationsbidrag och sponsring. Yttrandet ska vara
inkommet till kommunledningskontoret senast den 31 december 2013.
Yttrande
Nämnden är positiv till en policy och riktlinjer avseende representation och
sponsring. Men det finns utöver denna, ett stort antal beslutade policys,
strategier och andra styrdokument i kommunen. Flera av dem samverkar
med varandra. Detta faktum bör beaktas vid framtagandet en ny policy så att
det inte blir isolerade dokument. Konsekvensen kan annars bli ett stort antal
styrdokument som verksamheten ska förhålla sig till och uppföljningen blir
då svårhanterlig. När det gäller det rubricerade ärendet har förvaltningen
följande synpunkter:

Justerandes sign

•

Underlag: Nämnden saknar det underlag som ligger till grund för
policyn och riktlinjerna, d.v.s. den studie som gjorts av 30
kommuners regelverk. Det underlaget hade varit relevant att skicka
ut med remissen då det ger en referensram av hur det ser ut i andra
kommuner. En nulägesbeskrivning av hur kommunen idag jobbar
med sponsring och representation hade varit önskvärt.

•

Nuvarande avtal: Nämnden har idag inga egna sponsringsavtal.
Däremot har kommunstyrelsen tecknat marknadsföringsavtal med
idrottföreningarna Warbergs IC, Varbergs BoIS samt Varbergs
Handbollsklubb. Förslaget till ny policy och riktlinjer säger att
”Respektive nämnd och styrelse beslutar i ärenden som berör
nämndens/bolagens kompetensområde” och att ”Kommunstyrelsen
beslutar
i
ärenden
rörande
kommunövergripande
representationsbidrag och marknadsföringsavtal”. Här finns
utrymme för tolkningar: innebär detta att kultur- och fritidsnämnden
i fortsättningen ska ansvara för marknadsföringsavtalen med
elitlagen? Var går gränsen för vad som är ”kommunövergripande”
och vad som är nämndernas/bolagens egna kompetensområden?
Utdragsbestyrkande
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•

Bidrags- och sponsringsnivåer: Remisställaren önskar synpunkter
avseende bidrags- och sponsringsnivåer. Detta är i princip omöjligt
att yttra sig över, dels för att det inte finns redovisat hur det ser ut
idag, dels för att detta rimligtvis är individuellt för varje enskilt fall.

•

Redovisningsdetaljer: Det borde ligga på ekonomikontorets ansvar
centralt att utarbeta gemensamma redovisningsdetaljer för
representationsbidrag och sponsring.

•

Budget: Det omnämns inte hur kommunen tänker sig att
representation och sponsring ska finansieras. Idag används en del av
kommunstyrelsens ofördelade medel vid t.ex. marknadsföringsavtalen med elitföreningarna. Är tanken att nämnderna inom
sin budget ska omprioritera så att det avsätts medel för potentiell
sponsring eller ska medel avsättas särskilt för detta i budget?

•

Juridiska aspekter: Riktlinjerna borde innehålla information om hur
sponsring ska hanteras rent formellt. Ska det tecknas avtal eller
fungerar det med muntliga överenskommelser?

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 29 oktober 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2013, § 120.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0163

Remiss - ny näringslivsstrategi i Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg:
- att i dokumentet (sid 5) borde lyftas upp kultur- och fritidsverksamhet
som en del av välfärdens kärna och en viktig tillväxtfaktor för kommunen
samt att
- kultur- och fritidsförvaltningen bör ingå som självklar part i samverkan
kring aktiviteten ”attraktiv stadskärna” samt i aktiviteten strategi och
bevarandeplan för stadskärnan (sid 10)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den 26 februari 2013 (§ 17) antog kommunfullmäktige näringslivspolicy för
Varbergs kommun. I samband med detta beslutades också att en
näringslivsstrategi ska ta fram. Det är denna strategi som nu är föremål för
remiss. Strategin är tänkt att kompletteras med delstrategier,
uppdragshandlingar och verksamhetsplaner för att konkretiseras ytterligare.

Yttrande
Nämnden är positiv till att näringslivspolicyn förtydligas i en strategi. Det är
den första policy som konkretiserats i en strategi. Men det finns utöver
denna, ett stort antal beslutade policys, strategier och andra styrdokument i
kommunen. Flera av dem samverkar med varandra. Detta faktum bör
beaktas vid framtagandet en ny policy så att det inte blir isolerade
dokument. Konsekvensen kan annars bli ett stort antal styrdokument som
verksamheten ska förhålla sig till och uppföljningen blir då svårhanterlig.
Avseende näringslivsstrategin är det få av de delar som är beskrivna som
direkt berör kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Det tangeras dock
inom området destinationsservice och attraktiv stadskärna. I den del av
strategin som innehåller en sammanfattning av strategier tänker man sig
också ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen vid framtagandet
av strategi för säsongsutveckling samt arbete med värdskap och
tillgänglighet ur ett destinationsperspektiv. De synpunkter nämnden har på
strategin är följande:
•

Justerandes sign

Området destinationsservice och utveckling: Här beskrivs bad och
spa samt segling och surf som viktiga utvecklingsområden ur ett
destinationsperspektiv. Detta berör även våra verksamheter.
Utdragsbestyrkande
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Området Destinationsservice hade kunnat kompletteras med
utveckling av vandringsleder, eftersom det är ett område som utifrån
besöksnäringsperspektiv är väldigt populär men också ett område
som ger möjligheter för destinationsutveckling på landsbygden.
•

Området attraktiv stadskärna: Här hade något om det offentliga
rummet kunnat beskrivas. Både utifrån hur hamn- och
gatuförvaltningen jobbar med frågan och utifrån kultur- och
fritidsnämndens ansvar för konstnärlig gestaltning.

•

Området kommunen som rådgivare: Detta handlar till stor del om
bemötande. Det som lyfts är vikten av att vi som kommunanställda
upplevs som öppna, positiva och framåtsyftande. Frågan om
bemötande nämns både i policy och i strategi. Idén om värdskap som
förhållningssätt hade därför kunnat utvecklas något under detta
område.

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 28 november 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2013, § 121.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0151

Remiss - Dialog med ungdomar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- till kommunstyrelsen översända kultur- och fritidsförvaltningens
remissyttrande som sitt eget med följande tillägg:
- att ansvaret för uppföljning av rapporten bör tydliggöras
- att folkhälsorådet bör få i uppdrag att ta helhetsansvaret för den fortsatta
utvecklingen av ungdomsdialogen i kommunen samt
- att en uppföljning av Demokratiforums som inflytandeform skall göras
efter ett år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Magnus Niclasson (S) reserverar sig mot beslutet.
Yrkande
Linda Berggren (S) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden beslutar även att
en uppföljning av Demokratiforum som inflyttandeform skall göras efter ett
år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 21 juni 2011, § 119, beslutat att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur en dialog
med ungdomar i Varberg kan utformas. En arbetsgrupp formades bestående
av
representanter
från
kommunledningskontoret,
barnoch
utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Flera möten
med ungdomar har genomförts, bland annat fokusgrupper. Redan befintliga
former för dialog har inventerats och exempel från andra kommuner har
tagits fram.
Arbetsgruppens utredning föreslår att en mötesplats, Demokratiforum,
inrättas. Syftet med Demokratiforum är att ta tillvara ungdomars
engagemang och kreativitet samt ge möjlighet för ungdomar att påverka sin
vardag. Demokratiforum ska vara ett verktyg för att minska avståndet
mellan ungdomar och beslutsfattare i kommunen.
Här ska ungdomar och politiker mötas och diskutera aktuella frågor.
Frågorna som diskuteras ska vara sektorsövergripande och en arbetsgrupp
för organisering och genomförande föreslås bildas. Som politisk styrgrupp
för utveckling av Demokratiforum föreslås Folkhälso- och trygghetsrådet.
Justerandes sign
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Delaktighet och inflytande i samhället är ett av de nationella
folkhälsomålen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar i remissen att barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska inhämta synpunkter
från ungdomar.

Yttrande
Genom deltagande i arbetsgruppen har förvaltningen sett en önskan från
ungdomar att träffa politiker för diskussion och framförande av tankar och
åsikter. Detta bekräftades då fokusgrupper genomfördes med bland annat
ungdomspanelen och på ungdomsgårdarna samt större möte mellan politiker
och ungdomar på Mittpunkten våren 2013.
Det finns i dagsläget ett antal kanaler för ungdomsinflytande i Varbergs
kommun som lyfts fram i utredningen. På ungdomsavdelningen på kulturoch fritidsförvaltningen finns ungdomspanelen, ungdomspotten, inflytande
på ungdomsgårdar samt hemsidan ungvarberg.se. Hemsidan ungvarberg.se
fungerar dock inte optimalt. Åsiktslådan har inte aktivt använts av
målgruppen. Ungdomspanelen och den fristående föreningen ungdomsrådet
har tappat deltagare. Ungdomspotten verkar inte heller vara något som
många ungdomar i kommunen känner till. I dialog med målgruppen
gällande remissen var det något som tydlig framkom. Förvaltningen ser nu
över ovanstående och ska arbeta vidare med detta i samband med flytten av
ungdomens hus.
I ett försök att komplettera och ytterligare ta tillvara ungdomars idéer,
tankar och åsikter föreslår den tillsatta arbetsgruppen för utredningen att ett
Demokratiforum ska bildas. Nämnden ställer sig positiv till
Demokratiforum som en del av den framtida utvecklingen på området.
Nämnden ställer sig positiv till att förvaltningen medverkar i en ny
arbetsgrupp som organiserar och utvecklar Demokratiforum. Förvaltningen
ställer sig också positiv till den organisering som föreslås. Genom att
använda Folkhälsorådet som politisk styrgrupp används en grupp som redan
arbetar med delaktighet och inflytande som nationella folkhälsomål.
Nämnden ställer sig även positiv till att dela ansvaret med att arrangera
Demokratiforum med barn- och utbildningsnämnden med ett möte var per
läsår. Det är viktigt att arrangemanget är väl förankrat hos ungdomsgårdarna
och att inbjudan om deltagande tydligt går ut så att arrangemanget blir öppet
för alla som vill delta. Återkoppling till ungdomarna i form av utvärdering
och sammanfattning av åsikter och reflektioner är viktigt för att få ett
fortsatt intresse för Demokratiforum.
Förvaltningen har inhämtat synpunkter på utredningen från ungdomar via
ungdomsgårdarna samt en deltagare från ungdomspanelen.. Ungdomarna
anser att förslaget Demokratiforum är positivt på så sätt att det är tydligt och
enkelt, att politiker och ungdomar träffas i direktmöte för dialog samt att
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man vid varje tillfälle har fem olika områden som kan diskuteras i mindre
grupper. Vad ungdomarna ansåg vara mindre bra med förslaget var att det
var för få träffar per år och att tiden som föreslagits (d.v.s. 15 minuter för tio
ungdomar på varje station) är för kort tid för att ha en givande dialog och
skapa en relation samt att ha två klasser som ska delta i skolan är för lite då
alla borde få vara med. Det påpekades även att ungdomsrådet framöver
borde komplettera upp kanalerna för ungdomsinflytande i form av
exempelvis en remissinstans.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 29 oktober 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 2013, § 122.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0165

Samrådshandling till detaljplan för bostäder norr om
Pilgatan (etapp 2) på del av Göingegården 1:13 m fl.
Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ta förvaltningens yttrande som sitt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av blandad bostadsbebyggelse
på Göingegården, strax väster om Trönninge samhälle, i linje med planerad
utbyggnadsriktning för Varbergs stad enligt översiktsplanen.

Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har i ett tidigare yttrande (KFN § 111,
2012-11-21 … förskola och bostäder norr om Pilgatan …) som angränsar
till det nu aktuella detaljplaneområdet, tydliggjort verksamheten vid
Annebergs motorbana. ”Varbergs motorklubb (Varbergs MK) bedriver
ungdomsverksamhet på Annebergs motorbana. Klubben har 78 medlemmar
i åldern 7-20 år. Aktivitetsstöd till barn- och ungdom utgår för ca 70
aktiviteter per år. Dessutom erhåller Varbergs MK lokal- och
anläggningsbidrag för klubbstuga och anläggning från kultur- och
fritidsnämnden”.
Vidare har bl.a. kommunstyrelsen efter ansökan från Varbergs Motorklubb
beviljat föreningen ett tilläggsanslag för att åtgärda miljökrav. Ett flertal
åtgärder, med syfte att minska bullernivån från anläggningen har
genomförts. Kultur- och fritidsnämndens tidigare ställningstagande bygger
på uppfattningen att motorbanan även i framtiden kan finnas kvar i sitt
nuvarande läge.
Det är därför angeläget att knyta an till det nämnden uttryckte tidigare då
samma problematik kan uppstå med den nu aktuella detaljplanen. En ny
bullerutredning
aktualiserar
eventuella
störningar
från
folkraceverksamheten. Undersökningen redovisar att detaljplaneområdet
ligger inom gränsen för gällande riktvärden. Riktvärden för motorkross har
gjorts tidigare. Bullernivån kännetecknas av stora variationer. Verksamheten
vid motorbanan sker framförallt vid helger och kvällar. Därför kan dessa
störningar upplevas särskilt mycket och i framtiden utgöra ett
irritationsmoment för de kringboende.
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Med största sannolikhet kommer motorbanans existens så nära det nu
aktuella detaljplaneområdet att ifrågasättas.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 8 oktober 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2013, § 123.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KFN 2013/0176

Samrådshandling till detaljplan för bostäder på Torpa-Kärra
9:1, Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i samrådshandlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet berör Fastigheten Torpa-Kärra 9:1 i Kärradal, ca 9 kilometer
norr om Varbergs centrum.

Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har i tidigare yttrande (bl.a. betr. Torpa Kärra
8:2) fäst uppmärksamhet på de natur- och kulturhistoriska samt rekreativa
värden som byn Kärradal utgör. Det nu aktuella området består av ett
kuperat naturområde. Några kända fornlämningar finns inte i området. För
övrigt finns inget att tillägga utifrån nämndens sakområde.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 28 oktober 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2013, § 125.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0186

Ändring av detaljplan för Tvååkers stationssamhälle
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i samrådshandlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Syftet är att göra en ändring/tillägg till gällande byggnadsplan, T 13 från
1956, för Tvååkers stationssamhälle. Planändringen innebär att en
bestämmelse läggs till och fyra stycken upphävs enligt plankarta.
Byggnadsplan T13 gäller parallellt med denna ändring. Detaljplaner som
ersatt T 13 tidigare berörs ej av ändringen.

Yttrande
Karaktären av tidigare stationssamhälle kommer väsentligt att förändras.
Något ytterligare finns inte att tillägga utifrån nämndens sakområde.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 28 oktober 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2013, § 124.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 119

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna redovisning av rapporter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kf § 119 – 2013-10-15. Rosenfredskolan, nya lokaler för Ungdomens
Hus (Dnr KFN 2013/0054).
2. Lokalförsörjningsplan kultur- och fritidsförvaltningen (Dnr KFN
2013/0198).
3. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – protokoll 2013-11-06 (Dnr
KFN 2013/0001).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0221

Istider för Varberg Vipers ungdomslag
Karolina Mourou (C) tar upp frågan om fördelning av istider för Varberg
Vipers.
Förvaltningen informerar att det är föreningen själv som fördelar tider för
sina lag utifrån de schablontider som de tilldelats av förvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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