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Kfn § 115

Förvaltningen informerar
1. Nytillträde förvaltningschef Christina Josefsson presenterar sig för
nämnden.
2. Christina Josefsson informerar om att Centralen invigs den 4 oktober
2014, mellan kl. 16.00 och 22.00
3. Fritidschef Maria Lind informerar hur förvaltningen arbetar med
inomhusklimatet i simhallen på Håsten samt simkunnigheten bland barn och
ungdomar.
4. Fritidschef Maria Lind informerar om att Varberg tillsammans med
Falkenberg, Halmstad och Laholm har ansökt om att få arrangera UngdomsEM i fotboll för pojkar 19 år.
5. Kommunutvecklare Kristina Hylander redogör för upplägg av projektet
kring fredsåret 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0021

Delårsrapport januari-augusti 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna delårsrapport för januari-augusti 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Föreligger delårsrapport utan anmärkningsvärda avvikelser, avseende januariaugusti 2014. Prognosen för driftredovisningen är ett nämnden hamnar kring
budget och för investeringsredovisningen är prognosen ett överskott på 1 650
tkr.
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning”
framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för
kommunens uppföljning. Den kompletteras med månadsuppföljning fem
gånger per år.
I samband med tertial-, delår- och helårsuppföljningen sker en återrapportering
från nämnderna om hur arbetet utvecklas och vilka resultat som uppnåtts inom
de strategiska mål och strategiska inriktningar som är beslutade av
kommunfullmäktige.
Rapporten innehåller även en uppföljning kring de politiska prioriteringarna
som skedde inför 2014, en ekonomisk analys av drift- och investeringsutfall
med tillhörande prognos för helåret samt en uppföljning av interkontrollen.
Gällande de strategiska målen är bedömningen att nämnden är på god väg mot
måluppfyllnad inom samtliga mål medan för de strategiska inriktningarna är
bedömningen att en mindre acceptabel avvikelse från målnivån kan komma att
inträffa.
Angående driftutfallet förekommer inga anmärkningsvärda avvikelser från
budget medan för investeringsutfallet bedöms bli ett överskott om ca 1 650 tkr.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 9 september 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2014, § 128.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0127

Kommunala
bidragsbestämmelser
fritidsverksamhet 2015

för

kultur-

och

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå fullmäktige att fastställa förslag till bidragsbestämmelser för kulturoch fritidsverksamheten 2015, samt att
- inför beslut om 2016 års bidragsreglemente ge förvaltningen i uppdrag att
o utvärdera de nya bidragsbestämmelserna kring kulturstöd som
infördes 2014,
o utreda driftbidragen till bygdegårdar och samlingslokaler i syfte att
tydliggöra regelverket och fördelningsprincipen,
o utreda det lokala aktivitetsstödet till pensionärsföreningar och
konsekvensbeskriva en förändring där stödet baseras på ålder
oberoende av vilken sorts förening man tillhör.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar årligen om bidragsbestämmelser för
föreningsverksamhet i Varbergs kommun. Beslut i fullmäktige föregås av
beslut i kultur- och fritidsnämnden. Vissa revideringar av bestämmelserna
för 2015 är av redaktionell karaktär, vissa av innehållsmässigkaraktär.

Yttrande
Samlingslokaler/bygdegårdar
Reglerna och ansökningsförfarandet kring fördelning av bidrag till
samlingslokaler och bygdegårdar har förtydligats. Enligt beslut (2004-09-08
KFN 2004/0124) erhåller bygdegårdarna bidrag med 50 % av sina fasta
kostnader samt 25 kr/m2/aktiv yta. Detta gäller samtliga
bygdegårdar/samlingslokaler förutom Varbergs Folkets Hus som erhåller
bidrag motsvarande 100 % för sina fasta kostnader.
Kartbidrag
Kartbidrag är något som funnits sedan lång tid tillbaka men av oklara skäl
inte funnits nedtecknade i bidragsbestämmelserna. Bidraget ska användas
till framtagande av orienteringskartor. Bidrag ges för max 85 % av
kostnaderna, dock max 50 tkr/förening/år (idag finns tre orienteringsklubbar).
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LOK-stödet
Efter den utvärdering som gjordes i våras (KFN 2014/0024) av nuvarande
bidragsbestämmelser fick förvaltningen i uppdrag att konsekvensbeskriva
ett system där LOK-stödet utgår ifrån både antal aktiviteter och antal
deltagare, till skillnad från idag då det bara är antalet aktiviteter som
genererar bidrag.
Noterbart är att LOK-stödets storlek i förvaltningens budget fastställs av
kultur- och fritidsnämnden. I och med att summan är fast (varje år) måste
någon av posterna (deltagare eller aktivitet) vara rörlig.
Pensionärer
I samband med den årliga översynen av bidragsreglementet konstateras att
det idag endast är pensionärer i pensionärsföreningar (eller i
pensionärssektion i en bidragsberättigad förening) som kan erhålla LOKstöd trots att det finns pensionärer i andra (icke-bidragsberättigade)
föreningar. Det finns anledning att se över regler och riktlinjer för LOK-stöd
till pensionärer då det ur flera perspektiv är värdefullt att pensionärer är
aktiva och deltar i föreningslivet oavsett om de är medlemmar i
pensionärsförening eller annan förening.

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 7 augusti 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2014, § 102, 19 augusti
2014, § 120 samt den 10 september 2014, § 129.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0128

Taxor för hyror och avgifter 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå fullmäktige att fastställa förslag till taxor för hyror och avgifter för
kultur- och fritidsverksamheten 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Inför 2015 föreslås att man inte längre gör en generell uppräkning av
taxorna med 3 % som varit rutin tidigare. Istället är förslaget att nämnden
använder sig av prisindex kommunal verksamhet (PKV) vid uppräkningen.
Den aktuella prognosen för 2015 som släpptes i april är en prisökning på 2,8
%.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 16 juni 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 101, den 19
augusti 2014, § 119, samt den 10 september 2014, § 130.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0078

Slutrapport
om
resursfördelning
fritidsnämndens verksamheter (eQuals)

i

kultur-

och

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna eQuals rapport ”Jämställd resursfördelning – Kartläggning av
resursfördelning utifrån ett jämställdhetsperspektiv av valda verksamheter
inom kultur- och fritidsförvaltningen, Varbergs kommun”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-10-23, § 106, att ge
förvaltningen i uppdrag att utifrån ett genusperspektiv göra en kartläggning
och analys av resursfördelningen inom utvalda delar av nämndens
verksamhetsområden. Syftet var att skapa en ökad förståelse av
resursfördelningen för att ekonomiskt och politiskt kunna resursfördela ur
ett jämställdhetsperspektiv samt att arbeta med jämställdhetsintegrering i
förvaltningens processer. För att få ett bra första underlag och vidare
kunskap om metoder för kartläggning och analys anlitade förvaltningen
eQuals AB som genomfört statistikinsamling, kartläggning och analys av
resursfördelningen ur ett genusperspektiv. De verksamhetsområden som
kartlagts är Kulturskolan, simskolan, ungdomsgårdarna, konstinköp och
konstutställningar, biblioteket, samt bidrag och stöd till föreningslivet.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 16 september 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2014, § 98, samt den
10 september 2014, § 131.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0078

Utredning om metoder för jämställdhetsintegrering
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- all individbaserad statistik som mäts och redovisas inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområden skall vara könsuppdelad,
- det i nämndens årsredovisningar skall finnas en kartläggning och analys av
resursfördelning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden,
baserat på hur mycket resurser som tilldelats män/pojkar respektive
kvinnor/flickor,
- alla ärenden som berör och/eller kan få olika konsekvenser och effekter för
män och kvinnor, flickor och pojkar, ska genomgå en
könskonsekvensanalys innan de tas upp för politisk behandling,
- ge förvaltningen i uppdrag att inventera behovet av samt genomföra
utbildningsinsatser och andra aktiviteter, för att skapa goda förutsättningar
för jämställdhetsintegrering att lyckas som en långsiktig och hållbar strategi,
- ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett dokument som beskriver syfte,
mål och arbetsmetoder för kultur- och fritidsnämndens
jämställdhetsintegrering
- anta följande målformulering till 2015års måldokument
Ökad jämställdhet
Inriktning
Det skall finnas likvärdiga förutsättningar för pojkar/män och
flickor/kvinnor att delta och utveckals inom kultur, fritid och idrott.
All nämndens verksamhet skall analyseras utifrån ett
genusperspektiv och genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv.
Kvalitetsfaktor
Vi skall bidra till en ökad medvetenhet om jämställdhet inom
nämndens verksamhetsområde och till en jämställd
resursfördelning inom nämndens olika verksamheter.
samt att
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- ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på indikatorer och målvärde
kopplade till målet inför 2015 års måldokument.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämnden gav i augusti 2014 förvaltningen i uppdrag att göra en utredning
om metoder för jämställdhetsintegrering (Kfn 2014-08-27, § 95) för
presentation vid nämndens sammanträde i september 2014.
Utredningen ger svar på vad jämställdhetsintegrering är och vilka
förutsättningar som krävs för att leva upp till nämndens ambition att
jämställdhetsintegrera beslut och verksamheter. Utredningen föreslår
konkreta metoder och verktyg för nämnd och förvaltning, som ett första steg
i integreringsarbetet. Metoderna syftar till att ytterligare beakta
jämställdhetsperspektivet vid beslutsfattande och att uppnå en mer jämställd
fördelning av resurser.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 2 september 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 september 2014, § 132.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0164

Automatiserad bevattning av fotbollsplaner
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela 210 tkr till
fritidsavdelningen i syfte att införskaffa automatiserad bevattning på
Veddige IP:s två gräsplaner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I syfte att utveckla, förenkla och förbättra formerna för arbetet med
kommunens bollplaner vill nämnden förnya tekniken gällande bevattning av
gräsplaner från manuell hantering till automatiserad. Idag finns
automatiserad bevattning på samtliga planer på Påskbergsvallen, två planer
på Håsten samt på gräsplanerna i Tvååker. Nämnden vill fortsätta
teknikskiftet med att ersätta gammal, sliten bevattningsanordning på i första
hand Veddige IP:s två gräsplaner, en 11-mannaplan och en 7-mannaplan.
Kostnaden för ett sådant teknikskifte beräknas enligt följande:
•
•
•

Bevattning 11-mannaplan
Bevattning 7-mannaplan
Pump (gemensam)

110 tkr
50 tkr
50 tkr

Skrivelse från förvaltningen, daterad den 25 augusti 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 september 2014, § 133.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0001

Granskningshandling till detaljplan för del av Svärdfisken 29
m.fl.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka granskningshandling till detaljplan för del av Svärdfisken 29.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger strax söder om ”Monarkområdet” mellan västkustbanan
och Birger Svenssons väg. Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri till att möjliggöra för bostäder, kontor och
kommersiella lokaler.
Syftet är också att skapa en tydligare och mer
inbjudande entré till staden.
Området mellan Birger Svenssons väg och järnvägen är en del av det större
stadsutvecklingsprojekt som järnvägstunneln samt hamnflytten innebär.
Förvaltningen vill understryka vikten av att kommunen redan i ett tidigt skede
av processen planerar för lekmiljöer, mötesplatser, torgytor,
rekreationsmöjligheter och konstnärlig gestaltning i området.

Yttrande
Delar av området tangerar fornlämningsområde/kulturlager från Getakärr,
Gamla Varberg, som upphörde i slutet av 1500-talet. Länsstyrelsen har dock
meddelat att inga arkeologiska insatser är motiverade i form av
förundersökningar eller särskilda utredningar med hänsyn till omfattande
byggnation och asfaltering av stora ytor. Inga arkeologiska lämningar kan
förväntas vara bevarade. I tidigare yttrande noterar nämnden att en
cykelkoppling mot rekreationsområden som Brunnsbergsskogen österut ska
uppmärksammas med anledning av bristen på grönområden inom det
aktuella planområdet. Det noteras i detaljplaneförslaget att tillgången på
tillgängliga, kvalitativa grönområden för rekreation inte får äventyras.
Förbindelser mot havet torde bli föremål för en fördjupad studie av hela
järnvägsprojektet genom Varberg.
I aktuell detaljplan bör stadsbyggnadskontoret beakta möjligheter till
lekmiljö och planera för konstnärlig gestaltning. Att stadens entré norrifrån
blir mer inbjudande är positivt. Området kommer, när det står färdigt, bli en
del av stadens norra stadskärna. Det är därför viktigt att man redan från
början planerar för lekmiljöer, mötesplatser, torgytor, rekreationsmöjligheter
och konstnärlig gestaltning. Den tilltänkta byggnadens norra fasad kan vara
ypperlig för någon form av konstnärlig utsmyckning som ytterligare skapar
ett välkomnande intryck. En attraktiv torgmiljö borde skapas någonstans i
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området, i synnerhet med tanke på den närliggande kulturinstitutionen
Teater Hallands belägenhet.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 29 augusti 2014, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 september 2014, § 134.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 123

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ks § 160 – 2014-08-26. Nytt gatu- och kvartersnamn i Breared (Dnr KFN
2014/0073).
2. Ks § 161 – 2014-09-26. Nya vägnamn i Bläshammar (Dnr KFN
2014/0093).
3. Svn § 40 – 2014-08-25. Anpassning av Ungdomens hus på
Rosenfredsskolan, installation av lås- och passersystem samt uppsättning av
skyltar och ljusrigg (Dnr KFN 2012/0254).
4. Ks § 159 – 2014-08-26. Nytt gatu- och kvartersnamn för del av kvarteret
Svärdfisken (Dnr KFN 2014/0065).
5. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott – protokoll 2014-09-10 (Dnr
KFN 2014/0008).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 124

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Anstånd med betalning av faktura 40130871 – Varbergs BoIS. Beslut:
Maria Lind.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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