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Kfn § 21

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Christina Josefsson rapporterar om:
– ungdomsavdelningens arrangemang
– fritidsförvaltningens personalärenden
– arbete med kundservicen pågår, fortfarande oklart med kostnaderna
– förvaltningschefen, kulturchefen samt bibliotekschefen har deltagit i
Eurotown Task Team Meeting i Reggio Emilia, Italien. Mötets syfte var
att undersöka förutsättningar till kultursamarbete inom ramen för EUprojekt för fem europeiska städer. Ärendet kommer upp till beslut i
nämnden i maj.
– Strategi för inkludering
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 22

Avstämning av kultur- och fritidsnämndens
investeringar
1. Förvaltningens lokalstrateg Mia Svedjeblad informerar om:
Påskbergsvallen – projektet klart.
Ungdomsgård i Träslövsläge – slutbesiktigad 7 mars. Tillträde till lokal
vecka 11. Invigning planeras till den 13 maj 2017.
Veddige ungdomsgård – beräknad inflyttning vid terminstart HT2017.
Lokalanpassning görs under sommaren. Projektet håller tidsplan och
budget. Önskemål finns från verksamheten om att bibehålla befintlig
evakueringslokal för att skapa replokal i Veddige. Årskostnad cirka 50 tkr.
Trönninge idrottscentrum – projektet håller tidsplan och budget.
Inflyttning juli/augusti. Skyltprogram håller på att fastställas.
Omklädning Ankarhallen – projektering till och med april 2017, planerad
byggstart juli, slutbesiktning maj 2018, inflyttning till HT2018.
Bad- och simanläggning i Varberg - projektledare utsedd och upphandlat,
upphandling av partnering-organisation pågår, projektering påbörjas efter
sommaren, planerad rivning sommaren 2018, slutbesiktning oktober
2020, invigning januari 2021.
Varbergs Teater – verksamhet pågår till och med 12 augusti, stolar
demonteras efter detta datum, avvaktas besked från serviceförvaltningen
gällande renoverings- och byggtid. I projektdirektiv anges 28 februari 2018
som slutdatum.
Lindvallens IP – ramhandling och FFU klart i april, start detaljprojektering
augusti 2017, planerad byggstart oktober 2017, slutbesiktning mars 2018,
inflyttning april 2018. Tofta GIF har inkommit med önskemål om
utökningar i projektet genom att bygga ytterligare en våning ovanpå
omklädningsbyggnaden. Detta medför förlängd byggtid och ökade
byggkostnader, vilka eventuellt skulle kunna finansieras via
Sparbanksstiftelsen. Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2017 att inte
utreda de föreslagna förändringarna vidare, på grund av att projektet redan
är igång och de problem det skulle medföra.
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Kfn § 23

Status för förstudier för kultur- och
fritidsnämndens investeringar
1. Förvaltningens lokalstrateg Mia Svedjeblad informerar om:
Konstgräsplan Väröbacka: FÖP Norra kusten beslutad, mark- och
exploateringskontoret tar ny kontakt med Göteborgs stift angående
markförvärv.
Konstgräsplan Centrum Varberg – grov kalkyl framtagen för ansökan till
Sparbanksstiftelsen. Hanteras i Ksau 28 mars 2017.
Omklädningsrum Sjöaremossen – förstudien kan påbörjas så snart nytt
avtal med Kungsbacka kommun är tecknat. Vidare diskussion om
bidragsfinansiering får föras.
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Dnr KFN 2017/0020

Månadsrapport januari-februari 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporten för januari och februari månad till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens driftbudget uppgår till 140 840 tkr efter
februari månad och är därmed oförändrat sedan kommunfullmäktiges
budgetbeslut i november 2016.
Nämndens preliminära driftutfall efter februari månad uppgår till 25 169
tkr vilket innebär att 18 % av budgeten är förbrukad. Det är en
procentenhet över den generella riktpunkten som uppgår till 17 %, men är
på samma procentuella nivå som föregående år.
I 2017 års investeringsbudget finns 1 000 tkr för ram för mindre
verksamhetsinvesteringar och 1 000 tkr för mindre konstnärlig gestaltning.
Efter att kommunfullmäktige fattat beslut om årsredovisningen för 2016
kommer även investeringen i inventarier till Träslövsläges ungdomsgård
(750 tkr) flyttas till investeringsbudgeten. Investeringsbudgeten kommer
därmed uppgå till 3 750 tkr för 2017. Hittills har 91 tkr använts.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 8 mars 2017, § 25.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 2 mars 2017.
Månadsrapport januari-februari 2017

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.

Övervägande
Förvaltningen bedömer att inga anmärkningsvärda avvikelser kommer att
inträffa utifrån lagd budget inklusive ianspråktagna medel ur
resultatreserven. Samma bedömning görs för investeringsbudgeten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0224

Meröppna bibliotek
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. ge förvaltningen i uppdrag att införa konceptet meröppet på
lokalbiblioteket i Rolfstorp
2. att uppdraget skall vara verkställt under hösten 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt beslut från kultur- och fritidsnämndens möte den 25 januari 2017 har
kultur- och fritidsförvaltningen utrett vilket lokalbibliotek som under 2017
ska bli kommunens andra meröppna bibliotek. Utredningen lämnas för
beslut till kultur- och fritidsnämndens möte i mars 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 8 mars 2017, § 29.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 22 februari 2017.

Övervägande
En investering för att skapa ett meröppet bibliotek är stor. Nämndens
utgångspunkt är att välja en ort där man antar att ett meröppet bibliotek
kommer att användas i stor utsträckning. Nämnden måste även beakta andra
kriterier som det geografiska läget på orten eller hur utemiljön ser ut runt
biblioteket. En annan viktig sak är om lokalen går att anpassa till ett
meröppet bibliotek till en rimlig kostnad. Det kan gälla entréer, dörrar, lås
med mera.
Ytterligare en aspekt som måste tas med i beräkningen är att de fem
lokalbiblioteken, Veddige, Rolfstorp, Kungsäter, Träslövsläge och Tvååker,
är integrerade folk- och skolbibliotek. Fyra av dem ligger dessutom i
respektive skolas lokaler. Det medför att i dessa fall krävs en diskussion
med skolan.

Jämställdhetsbedömning
Medielånen i kommunens samtliga bibliotek görs till stor del av kvinnor.
Med hänsyn till detta ska nyttjandet av det meröppna biblioteket bevakas ur
ett genusperspektiv. Det innebär att fokus läggs på hur antalet lån fördelas
mellan könen och om antalet lån som män gör ökar i och med införandet av
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det meröppna biblioteket. Ytterligare en faktor som kommer att undersökas
är om fler män registreras för och använder det meröppna biblioteket.

Ekonomi och verksamhet
Kostnaden för att anpassa ett bibliotek till meröppet bör ligga på ungefär
samma nivå som det kostade att anpassa Bua bibliotek. Kostnaden
fördelades enligt följande:
• 175 tkr för kostnaden av installationen och den tekniska lösningen
för styrning och administration av systemet.
• 43 tkr för elarbete
• 76 tkr för inköp, installation och underhåll av larm.
• 8 tkr för inköp av övrig utrustning
•
Den årliga kostnaden för licens- och supportkostnad är 41 tkr.
Eftersom investeringssumman är från år 2015 måste den räknas upp till
dagens värde. Investeringskostnaden beräknas till 350 tkr.
Investeringarna föreslås finansieras via nämndens ram för mindre
verksamhetsinvesteringar och driften finansieras via den ramhöjning om
150 tkr som nämnden fått från fullmäktige.
Tidsplan för inrättandet av det meröppna biblioteket
De föreslagna biblioteken delar lokal med skolan i olika omfattning. Det
krävs därför båda parters godkännande av förslaget innan något arbete
påbörjas. Detta bör vara klart under april.
Vid klartecknet från båda parter kommer Bibliotheca (företag inom
Axiellgruppen som bl. a arbetar med meröppetinstallationer) och gör en
första analys av lokalen. Därefter ska ett planeringsmöte mellan
fastighetsägaren, biblioteket, Bibliotheca och entreprenörerna hållas för att
fastställa hur arbetet ska fortlöpa. Detta bör vara klart i maj-juni.
När det egentliga arbetet kan påbörjas beror på entreprenörernas belastning.
Bibliotheca har beställningar från flera bibliotek och har därför väntetid på
leveranser och installationer.
På grund av de ovannämnda faktorerna kan därför det nya meröppna
biblioteket tidigast öppnas för allmänheten under hösten 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0037

Fördelning av ram för mindre
verksamhetsinvesteringar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela
1 899 tkr i enlighet med förvaltningens förslag
Anteckna till protokollet att nämnden därmed gör ett avsteg från
riktlinjerna om att inköpen maximalt får uppgå till 500 tkr, för att
möjliggöra ett inköp av en rotorklippare för 561 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar
uppgår årligen till 2 000 tkr. Enligt nämndens beslutade riktlinjer ska dessa
pengar användas till investeringar som uppgår till minst 100 tkr och högst
500 tkr. Samtliga avdelningar har arbetat fram sina behov/önskemål inför
2017. Totalt uppgick önskemålen till 2 691 tkr. Förvaltningen har sedan
diskuterat och prioriterat bland önskade investeringar. Totalt uppgår
investeringsförslaget till 1 899 tkr och 101 tkr ska sparas som en reserv för
oförutsedda händelser.
Meröppet bibliotek, 350 tkr (Kultur)
Nytt meröppet bibliotek med tekniska och lokalmässiga installationer (ej
drift). Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ett nytt meröppet
bibliotek ska väljas, projekteras och genomföras under 2017. Därför ligger
denna investering i prioritet då det ska förverkligas.
Tekniska installationer i kulturhuset Komedianten, 102 tkr
(Kultur)
Nya tekniska installationer i kulturhuset Komedianten. Högtalarsystem 20
tkr, bildskärmar exteriört inklusive montering och skåp 82 tkr. Ny
arrangemangsteknik behövs i lokaler i kulturhuset Komedianten särskilt då
uthyrning med service beräknas öka på exempelvis Evenemangsplatsen och
Lilla teatern. Även ny informationsteknik förbättrar kommunikation om
utbud till kunder.
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Inköp av Rotorklippare 561 tkr och Cylinderklippare 386 tkr
(Fritid)
Gräsklipparna inom enheten är väldigt slitna och risken för driftstopp är
överhängande. Under sommaren 2016 behövdes en klippare skickas för
lagning under pågående säsong och det fanns inte möjlighet att låna en
klippare under reparationstiden. Detta innebar stora svårigheter att klara
uppdraget. Risken finns att detta kommer att uppstå i större utsträckning
framöver eftersom maskinerna är i dåligt skick. Detta innebär också att
reparationskostnaderna ökar. Förvaltningen föreslår att nämnden gör ett
avsteg från riktlinjerna och godkänner ett större inköp än 500 tkr för att
möjliggöra inköp av en rotorklippare för 561 tkr.
Inventarier/möbler till Bua ungdomsgård, 200 tkr (Ungdom)
Alla möbler är gamla och delvis trasiga.
PA-system och ljusrigg i aulan på Kulturskolan, 300 tkr.
(Ungdom)
Nuvarande system har en dålig kapacitet och det finns inget ljus på scen.
Behovet av tillfredställande teknik kommer att öka då föreningar vill boka
lokalen i samband med att teatern renoveras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 8 mars 2017, § 26.
Förvaltningens beslutsunderlag, daterat den 28 februari 2017.
Riktlinjer ram för mindre verksamhetsinvesteringar

Jämställdhetsbedömning
För nämnden är det viktigt att fördela resurser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Objekten som beviljas berör olika verksamheter vilket innebär
att jämställdhetsbedömningarna måste kopplas till den enskilda
verksamheten.
När det gäller biblioteken är kvinnor överrepresenterade (73 %) som
låntagare men användningen av biblioteket ligger inom jämställdhetsintervallet.
När det gäller den tekniska installationen i kulturhuset Komedianten är det
svårt att göra en jämställdhetsbedömning.
Fritidsavdelningen har ett stort behov av en rotorklippare och en
cylinderklippare för att upprätthålla gräsplanerna som brukas främst av
fotbollen. Utifrån jämställdhetsbokslutets analys skulle nämnda
investeringar gynna pojkar/män (66 %) mer än flickor/kvinnor (34 %) och
därmed anses det som en investering som inte bidrar till att det blir en mer
jämställd verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-03-22

11

Inköp av möbler och inventarier till ungdomsgården i Bua skulle gynna
pojkarna (56 %) något mer än flickorna (44 %) men faller inom det
”godkända” jämställdhetsintervallet.
En investering i PA-system och ljusrigg i aulan på Kulturskolan skulle
utifrån jämställdhetsbokslutets siffor och antaganden 2017 gynna flickorna
(61 %) lite mer än pojkarna (39 %) och ligger precis utanför spannet för att
betraktas som en jämställd verksamhet.

Övervägande
Förvaltningens bedömning är att investeringarna och fördelningen är
rimlig med tanke på de behov som skrivits fram.
Förvaltningen gör bedömningen att fördelningen av ram för mindre
verksamhetsinvesteringar totalt sett skulle fördelas inom det ”godkända”
jämställdhetsintervallet.

Ekonomi och verksamhet
Meröppet bibliotek
350 tkr
Tekniska installation Komedianten
102 tkr
Inköp rotorklippare
561 tkr
Inköp Cylinderklippare
386 tkr
Inköp inventarier Bua ungdomsgård
200 tkr
PA-system och ljusrigg i aulan på Kulturskolan
300 tkr
Reserv för oförutsedda händelser
101 tkr
Totalt
2 000 tkr
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0011

Internkontrollplan 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förslag till internkontrollplan för 2017 med föreliggande riskanalys
som underlag
2. återrapportering till nämnden sker i samband med tertial- och
delårsrapporten
3. slutredovisning sker i januari 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunallagen ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med internkontroll
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 internkontroll identifieras förbättringsoch utvecklingsområden samtidigt som återkoppling sker till
verksamheterna.
Den årliga internkontrollplanen baseras på en riskanalys. Nämnden
beslutar utifrån analysen om ett antal kontrollpunkter för innevarande år.
Återrapportering om hur kontrollpunkterna hanterats ska ske efter beslut
av nämnden. I enlighet med den av fullmäktige antagna strategin för
internkontroll ska nämnden också senast under mars månad innevarande
år lämna in en internkontrollplan till kommunstyrelsen. Resultatet av
uppföljningen ska lämnas till kommunstyrelsen senast 31 mars påföljande
år.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 8 mars 2017, § 27.
Förvaltningens beslutsunderlag, daterat den 23 februari 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-15, § 17.

Övervägande
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 väsentlighet och
sannolikhet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 februari, § 17, att fokusera på
följande internkontrollpunkter under 2017:
Justerandes signatur
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Moms
Kvalitetssäkring och systematisering av statistik
Sjukfrånvaro kopplat till hög arbetsbörda

Nämnden beslutade om att planen ska innehålla periodiskt återkommande
internkontrollpunkter. Dessa är:
• Hantering av föreningsbidrag i enlighet med gällande
bidragsreglemente
• Avtal
• Kontanthantering
• Direktupphandling
• Beslut fattade på delegation
Förvaltningen har utifrån detta beslut utarbetat förslag till internkontrollplan för 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 28

Sammanträdesprotokoll
2017-03-22

14

Dnr KFN 2016/0139

Redovisning av förbrukade medel ur nämndens
resultatreserv för jubileumsaktivitet kulturhuset
Komedianten
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förvaltningens redovisning av hur ianspråktagna medel ur
resultatreserven har använts i syfte att genomföra jubileumsaktiviteter i
samband med kulturhuset Komediantens femårsjubileum.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den 14 januari 2017 firades att kulturhuset Komedianten fyllde fem år med
ett ”Jubileumskalas” på dagen. Ett omfattande och brett program
genomfördes där syftet var att visa på den mångfacetterade verksamhet
som sker inom kulturhuset. De olika arrangemangen genomfördes både
inom och utanför kulturhuset (gatan) och inkluderade parken/lekplatsen
mittemot.
Inför jubileumsdagen planerades att ge ut en jubileumstidning vid namn
Magasin Komedianten för att i den samla upp artiklar om kulturhusets
tillblivelse och om de olika verksamheter som bedrivs inom
kulturavdelningen. Syftet var att ge läsarna en bred bild och insikt om vad
kulturavdelningen genomför i sina uppdrag och att med en omfattande
spridning av tidningen genom inbladning i tidningen Varbergs Posten nå ut
i hela Varbergs kommun.
Tidningen Magasin Komedianten har mottagits väl av läsare och med den
uppnåddes det mål som sattes.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i november 2016 (KFN 2016/0139)
att 150 000 kr kunde erhållas från resultatreserven för att producera
tidningen och få den spridd genom inbladning i Varbergs Posten. I utfallet
blev kostnaderna för produktionen och inbladning av tidningen 160 000 kr.
Detta berodde på att produktionsprocessen, insamlandet av artiklar och
layout för tidningen tog längre tid och därför medförde extra kostnader.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 8 mars 2017, § 30.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 1 mars 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-23, § 115.
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Övervägande
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att de medel som anslogs från
resultatreserven på 150 000 kr har använts väl och till stor del fyllt det syfte
som avsågs med både innehåll och spridning inom Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0032

Sommarakademi 2017; stadsutveckling, konst
och kulturarv på Campus Varberg
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna projektbeskrivningen av ”Sommarakademi 2017;

stadsutveckling, konst och kulturarv på Campus i Varberg”
2. godkänna att kultur- och fritidsnämnden tar på sig huvudmannaskapet

för projektet
3. hemställa hos kommunstyrelsen om att anslå 190 tkr till finansiering av
projektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kulturresidenset Art inside Out som genomfördes under tre veckor i maj
2016 blev en första kontakt med Varberg för flera konstnärer, arkitekter,
kulturarbetare och forskare. Staden som plats och en mängd olika möten
mellan människor som uppstod då, gav flera av de deltagande och
projektledning idéer om en uppföljning. Genom att utnyttja det intresse
som i nuläget finns hos flera olika aktörer och institutioner, kan det med
relativt enkla medel vara möjligt att genomföra en internationell kurs i
Varberg sommaren 2017. Med fokus på kommunens tadsutvecklingsprojekt
kan kursen ge alla inblandade unika möjligheter för framtiden på lokal,
regional, nationell och internationell nivå.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 8 mars 2017, § 31.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 20 februari 2017.

Övervägande
I arbetet med Stadsutvecklingsprojektet har kommunikationen med
medborgarna oerhört stor betydelse. En projektgrupp har bildats för att
kommunicera att Varberg växer. I detta arbete har lyfts nyttan med att det
sker aktiviteter i området runt Västerport. Kommunikationen kan ske på
många olika sätt och föras med olika parter. Projektet kan även vara av
intresse för Region Halland under förutsättning att det går att sprida
erfarenheterna till övriga kommuner i regionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Ekonomi och verksamhet
Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till 190 tkr. Eftersom det är av
kommunövergripande karaktär föreslås att kommunstyrelsen anslår medel
till finansieringen. Tjänster, lokaler och material innefattas i insatser från
deltagande institutioner och förvaltningar. Kontakt ska tas med Regionens
utvecklingsavdelning för eventuellt samarbete och framtida finansiering.

Samverkan
Samverkan kring projektet har skett med Campus i Varberg,
Stadsutvecklingsprojektet och Kommundirektören.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0027

PSYNK-projektet, slutrapportering
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna Psynk-projektets slutrapport
2. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
överföring av resterande projektmedel, 3 443 tkr, att nyttjas under 2017
och 2018 enligt beskrivning under Ekonomi och verksamhet i
rapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Psynk har varit ett övergripande projekt med syfte att synkronisera
samhällets alla insatser för barn och unga mellan 0 och 20 år som har, eller
riskerar att drabbas av, psykisk ohälsa. Psynkprojektet i Varberg pågick
under tre år från 2013-09-01 fram till 2016-12-31.
Psynkprojektet skulle svara upp till de av kommunfullmäktige fastslagna
strategiska målinriktningarna:
-

Andelen ungdomar med behov av insatser ska minska med 20 %
Andelen unga med ofullständigt slutbetyg ska minska med 20 %
jämfört med 2012.

Psynk-projektet har bestått av fem delprojekt.
Be right Back (BRB) - en verksamhet som riktar sig till elever mellan 12
till 16 år, som är helt frånvarande från undervisningen och där det behövs
extraordinära anpassningar.
Mångkulturellt centrum - för ett effektivt och likvärdigt mottagande
som ger förutsättningar till integration i samhället för ett bättre nyttjande
av gemensamma resurser.
Skolfam - ett projekt för att förbättra familjehemsplacerade barns
skolgång och ge dem bättre möjligheter som vuxna.
Steget vidare/Kommunens aktivitetsansvar (KAA) – vänder sig till
ungdomar mellan 16 och 20 år som varken är i studier eller arbete och
därmed omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
Ökat välmående och minskat utanförskap för barn och unga, en
samverkansgrupp med syfte att främja inkludering och stärka såväl psykisk
som fysisk hälsa för barn och ungdomar i Varbergs kommun

Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 8 mars 2017, § 35.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 14 februari 2017.

Övervägande
Gemensamt för samtliga delprojekt är att de lyfter samverkan mellan
nämnder och övriga aktörer som en framgångsfaktor, att synkronisera
tillgängliga resurser och tillsammans verka för att minska ohälsa för barn
och ungdomar. Genom samverkan och tydlig kommunikation upplevs
delprojekten ha hittat verktyg för att bättre kunna möta barn och
ungdomars behov. Det bör finnas samverkansrutiner nedtecknade i
respektive nämnds reglemente.
Delprojekten ökade i intensitet under framför allt 2015 och 2016 och
samtliga nämnder kan konstatera att insatserna varit framgångsrika.
Behovet av fortsatta medel/ sociala investeringsfonder är nödvändigt för att
skapa förutsättningar för att öka välmående och minska utanförskap hos
barn och unga i kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0151

Namnsättning - ungdomsgården i Träslövsläge
Beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
1. delegera till arbetsutskottet att utifrån nämndens diskussion besluta om
namn på den nya ungdomsgården i Träslövsläge.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den 13 maj månad planeras invigningsdatum för den nya ungdomsgården i
Träslövsläge. Ungdomsavdelningen har fått i uppdrag att anordna en
namntävling för den nya ungdomsgården, vilket skedde i februari 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 8 mars 2017, § 36.
Kultur och fritidsnämnden 2016-12-14, § 132.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0028

Remiss - yttrande över detaljplan för
Bläshammar, etapp 2, del av Bläshammar 5:1
m. fl.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget till ny detaljplan för Bläshammar, etapp 2, del av
Bläshammar 5:1 m. fl.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Detaljplaneförslaget omfattar etapp 2 inom ett större planområde på
mark tillhörig gårdarna i Bläshammar, belägna strax väster om väg
41, cirka fem kilometer norr om centrala Varberg. Det aktuella
planområdet ligger omedelbart öster om befintlig (inom detaljplan)
bostadsbebyggelse och Bläshammars skola.
Landskapet i området utgörs av öppen åkermark i norr och delvis
mycket tät skog i söder och väster. I mellersta delen finns öppen och
halvöppen igenväxningsmark kring det äldsta kända läget för Lilla
Bläshammars gård. Bebyggelsen på den gamla tomten revs för några
år sedan.
Planprogrammet för hela Bläshammarområdet omfattar totalt 300
bostäder, där således etapp 1 - kallat Bläshammars gård - redan har
realiserats. Den här aktuella detaljplanen medger cirka 80 nya
bostäder av olika slag. I områdets södra del (söder om befintlig väg)
föreslås en grupp med flerbostadshus innehållande cirka 36
lägenheter. Inom den nordöstra delen planeras för cirka 26
kedjehus/radhus och 17 villatomter. Tomtstorlekarna för de
sistnämnda varierar mellan 350–400 m2 och 600 m2.
Stora delar av skogsmarken i södra hälften av planområdet sparas
som "naturmark" och kompletteras med gång- och cykelvägar samt
gångstigar. En utvecklings- och vårdplan för naturytorna arbetas
fram, med fokus på den intilliggande skolans behov. Öppna diken i
anslutning till jordbruksmark sparas i görligaste mån. Bebyggelsen
anpassas efter bevarade stenmurar. Det kan dock bli nödvändigt att
avlägsna en del av stengärdesgårdarna i området.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottden 8 mars 2017, § 37.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 28 februari 2017.

Övervägande
Nämnden ser inga hinder för planens förverkligande. Området hyser
visserligen en del kulturmiljövärden i form av framför allt
stengärdesgårdar, men bristen på hävd och sentida påverkan i
anslutning till det gamla gårdsläget innebär att de kulturhistoriska
värdena som helhet är ganska låga. En betydligt mer välbevarad,
småskalig och kulturhistoriskt innehållsrik miljö föreligger inom
etapp 4-området österut.
Flera av stengärdesgårdarna inom planområdet följer hägnader som
kan identifieras redan på 1700-talets kartor. Det kan här alltså röra
sig om mycket gamla hägnadssträckningar. Murarna är av olika
karaktär och ålder och har haft skilda funktioner. Några är raka och
följer relativt sena fastighetsgränser medan andra "slingrar" sig fram
och sannolikt är äldre. I några fall är de mycket omsorgsfullt byggda
och välbevarade; flera sådana fina och karaktärsgivande murar finns i
nära anslutning till det gamla gårdsläget centralt inom planområdet.
Det är mycket positivt att man i förslaget till detaljplan uttrycker en
hög ambitionsnivå när det gäller att bevara stenmurarna och att den
nya bebyggelsen i möjligaste mån kommer att anpassas efter dessa.
Det gäller givetvis även de öppna dikena.
De bevarade formelementen utgör tydliga och delvis lätt
överblickbara strukturer/minnesmärken och avspeglar hur
människan under lång tid utnyttjat och organiserat landskapet. De
kan därför med fördel levandegöras genom vård- och
informationsinsatser inom det nya bostadsområdet. Över området
finns flera välgjorda och vackra, äldre lantmäterikartor över gården
Lilla Bläshammar från tidigt 1700-tal och framåt, vilka också kan
användas på till exempel en eller flera informationsskyltar. Resultaten
från redan utförda och kommande arkeologiska undersökningar bör
också "förädlas" och utnyttjas i detta sammanhang.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 33

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-02-07 (Dnr KFN
2017/0001)
2. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-08 (Dnr KFN
2017/0001)
3. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-03-21 (Dnr KFN
2017/0001).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 34

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Projektstöd till projektet Club Queen Bee 45 000 kr. Delegation: Jari
Kajanne (Dnr KFN 2017/0008)
2. Projektstöd till integrationsfrämjande insatser: Studiefrämjandet –
avslag. Delegation: Christina Josefsson (Dnr KFN 2017/0016).
3. Projektstöd till integrationsfrämjande insatser. Bulgarienturkarnas
kulturförening 2 000 kr. Delegation: Christina Josefsson (Dnr KFN
2017/0024).
4. Projektstöd till integrationsfrämjande insatser. Navet – 15 913 kr.
Delegation: Christina Josefsson (Dnr KFN 2017/0013)
5. Projektstöd till kulturarrangemang. Blanka – Varberg Choir Festival.
50 000 kr. Delegation: Ingemar Arnesson (Dnr KFN 2017/0012).
6. Avslag – ansökan från Bulgarienturkiska föreningen om bidrag till
Firande av internationella kvinnodagen. Delegation: Ingemar Arnesson
(Dnr KFN 2017/0015).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0043

Avtal mellan Kungsbacka och Varbergs
kommuner om Sjöaremossens bandybana
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förslag till avtal mellan Kungsbacka kommun och Varbergs
kommun beträffande ekonomisk samverkan avseende Sjöaremossens
bandybana.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Sjöaremossens isbana ägs av Varbergs kommun och är bland annat
hemarena för Frillesås bandy, som spelar i allsvenskan, och Sunvära SK.
Under årens lopp har Varberg och Kungsbacka gjort gemensamma
investeringar i anläggningen. Kapitalkostnader och driftkostnader fördelas i
gällande avtal mellan Varberg, som står för 60 procent, och Kungsbacka
som står för 40 procent av kostnaderna.
I maj 2016 beslutade Kungsbacka kommun att med hänsyn tagen till
Frillesås bandyklubbs förutsättningar för fortsatt verksamhet fasa ut sina
åtaganden i Sjöaremossens isbana då gällande avtal upphör. Ett
presidiemöte hölls i januari och förvaltningschefen gavs därefter mandat att
fortsätta förhandlingarna.
Förvaltningen har fört samtal med Kungsbacka kommun varvid båda parter
enats om ett förslag till fortsatt ekonomiskt samarbete genom ett nytt avtal
med tio års löptid.

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 21 mars 2017, § 38.
Förvaltningens beslutsförslag, daterat den 17 mars 2017.
Avtal 2017-03-15

Övervägande
Lösningen bygger på Kungsbacka kommuns faktiska nyttjande av isbanan,
vilket var ett krav Kungsbacka kommun framförde. För Varbergs kommun
är det angeläget att finna en lösning som ger Sunvära SK goda
förutsättningar att bedriva verksamhet, samt möjliggör för såväl skolor som
allmänhet att använda isbanan.
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Genomförda investeringar samfinansieras. Kapitalkostnaden för dessa
investeringar är i dagsläget 1 338 000 kr. Varbergs kommuns andel är
oförändrad i nya avtalet, 60 %. Kapitalkostnaden kommer att minska
allteftersom investeringarna skrivs av. Framtida investeringar måste
godkännas av båda parter för att omfattas av avtalet.
Kungsbacka kommun köper tider i anläggningen genom ett offertförfarande
där Kungsbacka kommun inledningsvis erhåller aktuell prisuppgift baserad
på driftkostnaderna för det kommande årets faktiska nyttjande av
anläggningen. Kungsbacka kommun hyr därefter ut tiderna till Kungsbackas
föreningar.
Avtalet undertecknas för Varbergs kommuns del av kultur- och
fritidsnämndens ordförande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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