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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

31 januari 2018

Datum då anslaget sätts upp

15 februari 2018

Datum då anslaget tas ned

8 mars 2018

Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Gunilla Sandkvist
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Dnr

Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Samka Lovic, kulturguide, inkluderingscentrum informerar om sitt
uppdrag att vara en länk mellan nyanlända och civilsamhället. Hon besöker
nyanlända på sex stycken genomgångsbostäder och hjälper dem i vardagen,
att skapa gemenskap och motverka utanförskap.
2. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar:
- Start för Aktiv senior har blivit framflyttat till 1 april. Verksamhetsplan
håller på att tas fram. Rekrytering av enhetschef/utvecklare är klar.
- Den 1 februari är det dags för den tredje upplagan av Varberg Session.
Temat är ”Att mötas i staden”. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att
delta i paneldebatt om kulturens roll gällande innehåll i mötesplatser.
- Den 6 mars startar invigningsveckan efter renoveringen av Varbergs
teater. Inbjudningar och program kommer att skickas ut. Den 10 mars sker
den officiella invigningen.
3. Avdelningschef ungdom, Jari Kajanne informerar:
Ungdomsavdelningen spelar in tio stycken kortfilmer tillsammans med
filmaren Albin Glasell. Filmerna kommer att användas i
marknadsföringssyfte.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Simhallsprojektering- dialog
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förvaltningschef Christina Josefsson informerar:
- Startworkshop har ägt rum 29–30 januari tillsammans med Liljewalls
arkitektbyrå och NCC.
- Ett nytt förslag på layout över simhallen kommer vara klart den 10
februari. Avstämning kring förslaget sker på arbetsutskottet den 14
februari.
- Frågeställningar som kommit upp:
- drift och utformning av café.
- omklädning för relaxen.
- föreningslokaler, gymavdelning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0205

Lokalförsörjningsplan för kultur- och
fritidsnämnden 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna ”Lokalförsörjningsplan 2018 för kultur- och fritidsnämnden”.
2. att upprättad plan ligger till grund för kommunens centrala
lokalförsörjningsplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varje år upprättas en central lokalförsörjningsplan avseende Varbergs
kommuns lokalbestånd. Kommunens lokalsamordnare inom
serviceförvaltningen och fastighetsstrateg inom kommunstyrelsens
förvaltning har i uppdrag att sammanställa denna kommungemensamma
lokalförsörjningsplan med hjälp av faktaunderlag från berörda
fackförvaltningar samt information om teknisk status från
serviceförvaltningen.
Syftet med den centrala lokalförsörjningsplanen är att på ett överskådligt
sätt redovisa kommunens lokalbestånd och dess användningsområde, att
skapa verktyg för att möjliggöra planering av det framtida lokalbehovet och
att bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och
kostnadseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten.
Syftet med kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan är, förutom
att vara ett stöd och underlag till den centrala planen, också att fånga upp
föreningarnas och medborgarnas behov och visioner, skapa delaktighet och
samsyn, öka berörda tjänstemäns och politikers kunskap om
anläggningarnas status och behov, och inte minst, i likhet med den centrala
planen, vara ett hjälpmedel vid bedömningen av kommande
investeringsbehov.

Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsplan kultur- och fritidsnämnden 2018 (KFN 2017/0205–
1).

Övervägande
Kultur- och fritidsnämndens årliga lokalförsörjningsplan har uppdaterats
med underlag kopplat till idrotts-, kultur- och ungdomsanläggningar samt
texter kopplat till genomförda åtgärder, planerat underhåll samt framtida
behov och yttre förutsättningar. ”Utblick 2030” som är ett separat kapitel i
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planen visar på nya behov kopplat till ökat bostadsbyggande men även
reinvestering på och i befintliga lokaler och anläggningar. Under 2018
föreslås en ny lokalförsörjningsprocess att antas vilken ger riktlinjer för en
mer kommunövergripande och strategisk/taktisk del och för mer likartat
arbetssätt i facknämnderna. Tanken är att i kommunens centrala
lokalförsörjningsplan kommer de olika facknämnderna framtida
lokalrevisioner att ligga med som bilagor och att den centrala planen ligger
till grund för kommande års investeringar och uppdateras årligen.
Lokalförsörjningsplan föreslås beslutas samtidigt med budget- och
investeringsplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Annika Millegård, lokalsamordnare
serviceförvaltningen
Helena Kylin, fastighetsstrateg
samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KFN 2011/0046

Slutredovisning av projekt ny ungdomsgård i
Träslövsläge
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå kommunstyrelsen godkänna slutredovisning av objekt 37401, ny
ungdomsgård i Träslövsläge.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt Varbergs kommuns nu gällande projektstyrningsmodell och
investeringsprocess ska genomförda projekt, inom ett år efter att
investeringen tagits i drift, slutredovisas till ansvarig nämnd,
kommunstyrelse eller till fullmäktige samt delges ekonomikontoret.
Kommunfullmäktige ska ange vid sitt antagande av investeringsbudget, om
var slutredovisning ska ske, det vill säga till vilken instans. Ekonomisk
slutredovisning ska alltid ske till den politiska instans som är ansvarig för
genomförandet. Slutredovisningen ska beskriva investeringens
måluppfyllelse enligt förstudie och projektdirektiv, huruvida det
framställda behovet har uppfyllts samt beskrivning av genomförandet och
eventuella avvikelser.
Kultur- och fritidsnämnden har den 25 mars 2015 beslutat att godkänna
förstudierapport framtagen av samhällsutvecklingskontoret och föreslå
kommunfullmäktige besluta om medel för ombyggnation av del av gamla
Ankarskolan till ny ungdomsgård. Den 16 juni 2015 fattade
kommunfullmäktige beslut om investeringsram för objektet med en total
investeringsram på 31 450 tkr fördelat på ny ungdomsgård med 8 850 tkr
och lokal för daglig verksamhet med 22 600 tkr.
Effektmål ungdomsgård:

-

Ändamålsenliga och påverkbara lokaler som kan användas i många olika
sammanhang.

-

Större möjligheter för samarbete med skola, bibliotek och
idrottsanläggning.

Beslutsunderlag
Slutrapport – ombyggnad av före detta Ankarskolan till lokaler för daglig
verksamhet och ungdomsgård objekt 37401, 2017-12-14.
Samhällsutvecklingskontoret.
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Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har beställt ett uppdrag hos kommunstyrelsen
att göra en förstudie, kostnadsberäkna investeringsbehov och genomföra
ovan beskrivna projekt. Nämnden har till viss del varit delaktig i processen.
Projektet som nu slutredovisas har driftsöverlämnats till nämnden och
lokalerna fungerar på ett bra sätt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0011

Internkontroll slutredovisning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna genomförd uppföljning av internkontroll för 2017.
2. förlänga tiden för punkten ”Kvalitetssäkring och systematisering av
statistik” och att slutredovisning ska ske på nämndens möte i oktober
2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Syftet med internkontroll är att säkerställa att verksamheten inom
nämndens ansvarsområden 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. För
att identifiera förbättrings- och utvecklingsområden genomförs en
riskanalys. Utifrån denna tas sedan en internkontrollplan fram och utifrån
riskanalys och internkontrollplan beslutar nämnden om ett antal
internkontrollpunkter för innevarande år. 2017-02-15, § 17, beslutade
nämnden att fokusera på uppföljning av moms, kvalitetssäkring och
systematisering av statistik samt sjukfrånvaro kopplad till hög arbetsbörda.
Nämnden beslutade också om sju periodiskt återkommande
internkontrollpunkter som kontrolleras löpande. De periodiskt
återkommande internkontrollpunkterna har en tydlig koppling till
nämndens ansvar för ledning och styrning. 2017-03-22 fastställde nämnden
att slutredovisning av årets internkontrollplan ska ske på nämndens
sammanträde i januari 2018.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan slutredovisning 2017.

Övervägande
Momshantering
Ekonomikontorets momsexpert har gjort en momsgranskning för 2016.
Granskningen har i första hand utgått från taxereglementet för att granska
om kultur- och fritidsförvaltningen tar ut rätt moms för de tjänster
förvaltningen fakturerar sina kunder. Granskning har också utförts på
leverantörsfakturor och då med fokus på representation. Momsexpertens
bedömning är att förvaltningen i stort sett tar ut rätt moms för de tjänster
de fakturerar kommunens kunder.
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Kvalitetssäkring och systematisering av statistik
Ett konstaterande har skett kring att flera nyckeltal inte är kvalitetssäkrade.
Metoder och rutinbeskrivningar för insamlande av data och beräkning av
nyckeltal saknas. Beskrivning av vad nyckeltalen skall jämföra saknas i flera
fall och det är i vissa fall otydligt vilka avgränsningar som gäller i enskilda
parametrar som ingår i nyckeltalen. En kartläggning är genomförd för att
säkerställa hur många nyckeltal som rapporteras, vad nyckeltalen har för
roll i verksamheten, hur beräkningar görs och hur kvalitetssäkrade
respektive nyckeltal är. Ett fortsatt arbete krävs för att anpassa antalet
nyckeltal utifrån nyttan i verksamheten och att de är kvalitetssäkrade.
Därefter kan en systematisk struktur för statistikinhämtning och
kvalitetsuppföljning tas fram.
Sjukfrånvaro kopplad till hög arbetsbörda
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på olika sätt för att bevara och
förbättra arbetsmiljön samt bevaka sjukfrånvaroutvecklingen och arbeta
förebyggande med tidiga och effektiva rehabiliteringsinsatser. En av
riskfaktorerna för sjukfrånvaro kan vara en hög sammanlagd arbetsbörda. I
förvaltningen har det tidigare varit en ökande sjukfrånvaro. En positiv
förändring kan dock iakttas med en minskande sjukfrånvaro under 2017.
Flera åtgärder har vidtagits för att på sikt minska sjukfrånvaron. Insatser
handlar om att minska både långtids- och korttidsfrånvaro, där ett exempel
är förändrat arbetssätt kring upprepad korttidsfrånvaro.
Periodiskt återkommande kontrollpunkter
Arbetet med de periodiskt återkommande internkontrollpunkterna har
skett löpande och redovisas i slutrapporten av internkontrollen 2017. Inför
2018 års internkontrollplan behöver uppföljningen och rapporteringen av
de periodiskt återkommande kontrollpunkterna ses över utifrån nya
möjligheter att utföra egenkontroll med stöd av Hypergene.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0126

Kommunala bidragsbestämmelser 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderade
bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnden 2018.
2. föreslå kommunfullmäktige besluta att förslaget ska gälla retroaktivt
från och med 2018-01-01.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsområdet revideras
årligen i november.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-14, KF § 197, fastställa kultur- och
fritidsnämndens bidragsbestämmelser för 2018 med följande förändringar:
- Förtydliganden har gjorts vad gäller slutdatum och villkor för
ansökan.
- Begreppet ”handikappföreningar” har ändrats till ”föreningar för
personer med funktionsnedsättning”.
- Allmänna bestämmelser har kompletterats med: föreningar inom
kulturområdet kan ej få både lokalt aktivitetsstöd och
föreningsstöd inom kulturområde.
- Under rubrik ”projektbidrag för integrationsfrämjande
insatser/villkor” har texten maximalt belopp att söka är 50 000
kronor tagits bort.
- Under rubrik ”Lokalt anläggningsbidrag/ansökan” har följande text
lagts till: Har föreningen sökt och fått investeringsbidrag beviljat
för löpande underhåll kan detta inte tas med i ansökan, se
investeringsbidrag sidan 10, ej heller om bidrag getts från annan
finansiär.
- Under rubrik ”Bidrag till samlingslokaler/investeringsbidrag” har
kostnaderna ändrats till: Staten står för 50 % av kostnaden,
kommunen för 30 % av kostnaden och föreningen för 20 % av
kostnaden.

I bidragsbestämmelserna för 2018 som kommunfullmäktige fattade
beslut om 2017-11-14 har det blivit fel, då den övre åldersgränsen i
reglementet av misstag ändrats från 20 till 25 år. Kultur- och
fritidsnämnden har däremot beslutat, 2017-08-30, utreda
konsekvenserna av att ändra bidragsåldern för Lokalt aktivitetsstöd till
7–25 år inför nämndens sammanträde i maj 2018 vilket innebär att det
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tidigast kan genomföras 2019-01-01. Innan konsekvenserna är utredda
bör en förändring inte genomföras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 257.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober 2017, § 502.
Beslutsförslag 26 september 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 30 augusti 2017, § 78.
Reviderade kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och
fritidsverksamhet 8 januari 2018.

Övervägande
Anledningen till att ärendet på nytt skickas till kommunfullmäktige är att
en revidering, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut, av den
övre åldersgränsen från 25 till 20 år, behöver rättas till i
bidragsbestämmelserna för 2018 enligt nedanstående:
Särskilda bestämmelser för idrotts- och ungdomsområdet
- Med ungdomsidrott avses idrott vid 13 - 20 års ålder.
- Bidragssökande förening ska kunna redovisa minst tio medlemmar i
åldern 7 - 20 år.
Lokalt aktivitetsstöd
- Lokalt aktivitetsstöd utgår till föreningar som redovisar
ungdomsverksamhet (7 - 20 år).
- Bidrag kan sökas av föreningar som redovisar ungdomsverksamhet i
åldern 7 - 20 år och verksamhet för funktionsnedsatta (oavsett
ålder)
Lokal- och anläggningsbidrag
- Summan räknas fram baserat på föreningens medlemsantal (för
föreningar för personer med funktionsnedsättning räknas det
totala antalet medlemmar, föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet endast åldersgruppen 7 - 20 år).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0114

Detaljplan för Kaninen 1 - yttrande
granskningshandling
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka innehållet i samrådshandling om detaljplan för Kaninen 1.
Reservation
1. Linda Berggren (S), Robin Svensson (S), Viveca Haugness (S) och Göran
Stark (S) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Berggren (S) yrkar att:
Detaljplanen omarbetas i skala och tillåten högsta nockhöjd. Planförslagets
volymskiss visar på en alltför dominerande huskropp som inte är anpassad
till omkringliggande fastigheter i skala, volym eller till befintlig kulturmiljö.
Den förhöjning av gatuplanet som planeras avviker stort och skapar en
barriär som inte är förenlig med det för övrigt öppna gaturummet inom
området.

Beslutsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets
förslag och Linda Berggrens (S) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordförande ställer proposition enligt följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Linda Berggrens (S) förslag.
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 4 nej-röster för Linda
Berggrens (S) förslag beslutar kultur- och fritidsnämnden bifalla
arbetsutskottets förslag.

Forts.
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Sven Andersson (M)
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Ja
x
x
x
x
x
x

Nej

14

Avstår

x
x
x
x
x
7

4

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger centralt beläget i Varberg nordost om rutnätsstaden vid
korsningen Engelbrektsgatan och Sveagatan i ett område med främst
mindre flerbostadshus och med ett antal mindre verksamheter.
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett flerbostadshus med
fyra våningar samt en inredd vind och ett parkeringsgarage i källarplan.
Byggnaden utformas med sadeltak för att knyta an till omgivande
bebyggelse.
Förslaget ligger i linje med Översiktsplan för Varbergs kommun antagen av
kommunfullmäktige 2010. Översiktsplanen anger att kommunens största
utbyggnad ska ske i staden med en tät bebyggelse och ett effektivt
utnyttjande av mark och tekniska resurser. Den aktuella fastigheten
omfattas även av Översiktsplan för Varbergs kommun -Fördjupning för
stadsområdet, från 2010. Den blandade bebyggelsen kring Varbergs
stadskärna ska behållas och utvecklas genom komplettering och förnyelse.
Riktlinjer för tillkommande bebyggelse är att den ska utgå från den aktuella
platsens specifika kvaliteter och möjligheter.
Inom Kaninen 1 finns en 1,5-plansvilla uppförd runt förra sekelskiftet samt
ett tvåvånings flerbostadshus från mitten av 1900-talet. Byggnaderna är
sammanbyggda längs en liten del av gavlarna. Villan är placerad i liv med
gatan i nordvästra hörnet av planområdet och har plåtpanel i gult och
sadeltak med takpannor. Flerbostadshuset har en förgård och är placerat
öster om villan, fem meter in från Engelbrektsgatan. Huset har en ljusgrå
plåtpanel och sadeltak med takpannor.
Den befintliga villan som kommer att rivas vid ett genomförande av
planförslaget är upptagen i Hallands bebyggelseinventering från 2009 och
värderad till klass C, vilket innebär att byggnaden anses vara miljöskapande
för området.
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Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Kaninen 1,
samrådshandling, 2017-06-22, Varbergs kommun.
Samrådsredogörelse. Detaljplan för Kaninen 1, 2017-12-14, Varbergs
kommun.
Byggnadsinventering och antikvarisk rapport för Kaninen 1, Varberg. 201711-15.

Övervägande
Vid tidigare samråd har kultur- och fritidsnämnden påtalat vikten av att
nya byggnader utformas för att smälta in i den befintliga miljön. Man har
också funnit det anmärkningsvärt att förslaget inte refererar till den nyss
remissbehandlade Förtätningsstrategi för Varbergs tätort, och hur hänsyn
ska tas till de riktlinjer som dras upp i förtätningsstrategin.
Efter första samrådet har en byggnadsinventering och antikvarisk rapport
(2017-11-15) utförts för bebyggelsen på Kaninen 1. Text från den har lagts
till i planbeskrivningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2017/0154

Remiss - motion från Erik Hellsborn (SD) om
riktlinjer för kommunalt nationaldagsfirande
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att avstyrka motion om riktlinjer för kommunalt nationaldagsfirande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Sven Andersson (M) med bifall av Pierre Ringborg (MP), Linda Berggren
(S) och Paul Willner (KD) föreslår att avstyrka motionen.

Beslutsordning
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta i enlighet med Sven
Andersson (M) förslag och finner att så sker.

Beskrivning av ärendet
Motion (Dnr KS 2017/0568) har lämnats av Erik Hellsborn (SD) till
kommunfullmäktige, 2017-09-19, om riktlinjer för kommunalt
nationaldagsfirande. Motionen handlar om att fira en svensk nationaldag
där man har fokus på Sveriges historia och kulturella uttryck. Motionären
föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att
vid framtida nationaldagsfirande fokusera på traditionell svensk kultur.
Motionen har lämnats för yttrande till kultur– och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
KS 2017/0568–1, Motion till kommunfullmäktige från
Sverigedemokraterna.

Övervägande
Varbergs kommun anordnar sedan många år tillbaka ett allmänt och öppet
firande av nationaldagen med kultur- och fritidsnämnden som arrangör.
2017 kom det närmare 5 000 besökare och programmet skapades
gemensamt mellan föreningslivet, Svenska Kyrkan och kommunen. Det är
en återkommande samverkan som sker varje år inför nationaldagsfirandet.
Programmet genomsyras av både tradition och nytänkande med ett
innehåll som avser att attrahera så många målgrupper som möjligt. Ett mål
med dagen är att skapa förutsättningar för möten mellan människor för att
bygga gemenskap och stolthet för vårt samhälle. Återkommande punkter i
programmet har varit inledning med flagghissning och musik av
Kustbandet på Varbergs torg, underhållning och aktiviteter för både barn
och vuxna i societetsparken, föreningsparad från torget till Societetsparken,
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högtidsstund med nationaldagstal och prisutdelningar från Societetsscenen,
samt flagghalning och avslutning i Varbergs kyrka. Sedan 2016 genomförs
också en ceremoni för att hälsa nya medborgare välkomna i samband med
nationaldagsfirandet. Utformningen av programmet, till exempel vad gäller
val av artister och talare, förändras från år till år.
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt nämndens reglemente ”organisera
och ansvara för kultur- och fritidsaktiviteter”, varav nationaldagsfirandet är
en sådan aktivitet. Vidare har nämnden ett ansvar för att bedriva ett ”nära
samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och
kulturarbetare”, vilket också sker i samband med nationaldagsfirandet.
Programmet för Nationaldagen bör även i framtiden tas fram av kultur- och
fritidsnämnden i nära samarbete med föreningar och andra organisationer.
Nämnden ser inget behov av att ta fram centrala riktlinjer för utformningen
av firandet. Därför föreslås att motionen avstyrkes.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0013

Friskvårdssatsning 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att fördela 100 tkr från nämndens resultatreserv till
förvaltningsledningen för genomförande av en friskvårdssatsning 2018.
2. att redovisning av hur pengarna använts ska ske på nämndens möte i
februari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt med utveckling av
arbetsmiljön. Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar för att erbjuda en god
arbetsmiljö och i arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt
som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller
olycksfall. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med systematiskt
arbetsmiljöarbete i både förebyggande och åtgärdande syfte på det sätt som
rutinerna anger och med rehabilitering och rehabiliteringsplaner i
förekommande fall. Friskvårdssatsningen kommer att fungera som ett
komplement till annat arbete till förbättrad arbetsmiljö och hälsoarbete.
Inriktningen i friskvårdssatsningen kommer att ligga på grupp- och
individnivå och ha fokus på hälsa, kost, motion och relationer.
Förvaltningens medarbetare kommer att få ta del av en del aktiviteter på
arbetstid vilket görs upp i dialog med ansvarig chef. Aktiviteter som
erbjuds presenteras i en framtagen hälsokalender eller anordnas av
enhetens utsedda hälsoinspiratör.

Beslutsunderlag
Friskvård för personal 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att lägga redovisning av delegeringsärenden till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Delegeringsärenden
1. Varbergs Riksteaterförening – 4 340 kronor i projektstöd till
uppsättning av Riksteaterns produktion ”Den lille Prinsen”. Beslut:
Christina Josefsson (Dnr KFN 2017/0187).
2. Himledalens Ridklubb – särskilt stöd för ridsport: 110 319 kronor för
renovering av underlag i manege, 142 875 kronor för renovering av
bevattningssystem i ridhuset och 15 000 kronor för målning av takstolar
och plåtväggar. Beslut: Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN 2017/0163).
3. Varbergs Ridklubb – särskilt stöd för ridsport: 107 396 kronor till
strålkastaraggregat för nödbelysning, 375 000 kronor för renovering av
plåt på utsidan av ridhuset, 32 500 kronor till plåtar över portar, 22 800
kronor för hyra av saxlift och 329 110 kronor till ventilation i ridhus.
Beslut: Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN 2017/0178).
4. Skultagårdens Ryttarförening – särskilt stöd för ridsport: 45 000 kronor
för uppfräschning av kök och toaletter, 80 000 kronor för utökning av
källarförråd och 30 000 kronor för färdigställande av parkeringsplatser.
Beslut Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN 2017/0155).
5. Bygdegårdsföreningen Aranäsgården, Åskloster – 50 000 kronor i
investerings/projektbidrag för mattbyte. Beslut: Mari Hagborg
Lorentzon (Dnr KFN 2017/0170).
6. Bua Idrottsförening – 50 000 kronor i investeringsbidrag för byte av
golv i omklädningsrum. Beslut: Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN
2017/0156).
7. Derome Bollklubb – 100 000 kronor i investerings/projektbidrag för
inköp av robotgräsklippare. Beslut Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN
2017/0158).
8. FK Friskus Varberg – 50 000 kronor i investerings/projektbidrag till
kartbidrag. Beslut: Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN 2017/0176).’
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9. Föreningen Skällingegården – 50 000 kronor i
investerings/projektbidrag för inköp av nya stolar. Beslut: Mari
Hagborg Lorentzon (Dnr KFN 2017/0168).
10. IF Norvalla – avslag på ansökan om investerings/projektbidrag för
renovering och målning av klubbhusets övervåning, nytt yttertak och
nytt räcke runt A-planen. Beslut: Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN
2017/0159).
11. Järlövs Sporting Club – 25 000 kronor i investerings/projektbidrag för
inköp av defibrillator och HLR utbildning för två personer. Beslut: Mari
Hagborg Lorentzon (Dnr KFN 2017/0076).
12. MMA Varbergs Idrottsförening – investeringsbidrag: 26 475 kronor för
ombyggnation av brandvägg/utrymningsväg och 123 525 kronor för
ventilationsarbeten. Beslut: Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN
2017/0173).
13. OK Nackhe – 50 000 kronor kartbidrag för orienteringsklubbar. Beslut:
Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN 2017/0179).
14. Rolftorps GIF IP sektionen – 40 000 kronor i investering/projektbidrag
för inköp och installation av en avfuktare. Beslut: Mari Hagborg
Lorentzon (Dnr KFN 2017/0184).
15. Valinge IF – avslag på ansökan om investerings/projektbidrag för
omläggning av tak på klubbstugan. Beslut: Mari Hagborg Lorentzon
(Dnr KFN 2017/0175).
16. Varbergs Motorklubb – avslag på ansökan om
investerings/projektbidrag för inköp av begagnad traktor. Beslut (Dnr
KFN 2017/0151).
17. Varbergs Roddklubb – investerings/projektbidrag: 6 250 kronor för
byte av fönster och 43 750 kronor för uppsättning av ljudabsorbent.
Beslut: Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN 2017/0171).
18. Varbergs Vattenskidklubb – 100 000 kronor i bidrag för inköp av ny en
båt. Beslut: Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN 2017/0150).
19. Ästad 4H-klubb – 12 785 kronor i drift- och renoveringsbidrag för inköp
av ny ytterdörr. Beslut: Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN 2017/0180).
20. Olsegårdens Ridklubb – 210 000 kronor i särskilt stöd för ridsport för
grävarbeten fram till nybyggd handikappanpassad toalett samt
nedläggning av slangar/rör. Beslut: Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN
2017/0207).
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21. Väröbacka GIF – 3 600 kronor i projektstöd för integrationsfrämjande
insatser. Beslut: Christina Josefsson (Dnr KFN 2017/0206).
22. Värö Stråvalla Hembygdsförening – 3 050 kronor i projektstöd för
integrationsfrämjande insatser. Beslut: Christina Josefsson (Dnr KFN
2017/0202).
23. Varbergs MTB – stimulansbidrag för insatser för jämställdhet: 35 000
kronor för logi/mat/resa vid helgutbildning för föreningens ledare och
40 000 kronor för att verkställa handlingsplan. Beslut: Mari Hagborg
Lorentzon (Dnr KFN 2017/0212).
24. Tofta GIF – stimulansbidrag för insatser för jämställdhet: 20 000
kronor för logi/mat/resa i samband med utbildning, 10 000 kronor för
trivselaktivitet och 45 000 kronor för verkställande av handlingsplan
och övriga kostnader. Beslut: Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN
2017/0211).
25. Varbergs Skateboardklubb – stimulansbidrag för insatser för
jämställdhet: 1 000 kronor för tjejskate party, 9 000 kronor för
inbjudan av skatecoacher, 11 000 kronor för hyra av minibuss+
drivmedel, 14 000 kronor för inköp av tjejanpassad utrustning, 6 000
kronor för tvådagars läger och 4 000 kronor för coach till tvådagars
läger. Beslut: Mari Hagborg Lorentzon (Dnr KFN 2018/0011).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att lägga redovisning av rapporter till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. KF § 196/2017 Beslut: Taxor för hyror och avgifter för kultur- och
fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2018.
2. KF § 197/2017 Beslut: Kommunala bidragsbestämmelser för
föreningsverksamhet i Varbergs kommun 2018.
3. KF § 203/2017 Beslut: ökad investeringsram Lindvallen, ny- och
ombyggnad.
4. KF § 208/2017 Beslut: Budget 2018, plan 2019–2022 Varbergs
kommun.
5. KF § 231/2017 Beslut: Redovisning av uppdrag om dubbel
markanvisning.
6. KF 236/2017 Beslut: bifall på motion om kombinerad rast och
informationsplats vi Viskans mynning.
7. KF 239/207 Beslut: avslag på motion om revidering av
konkurrenspolicy för Varbergs kommun.
8. KF § 240/2017 Beslut: avslag på motion om konsekvensanalyser av
nämnders och fullmäktiges beslut med avseende på effekter på stad och
landsbygd.
9. KF § 242/2017 Beslut: avslag på motion om Generationsbryggor.
10. KF § 295/2017 Beslut: Ändrad riktning för detaljplan för Multiparken.
11. Migrationsverket missiv 2017-12-01: Delutbetalning av statlig
ersättning skall minska kommunens ersättningsanspråk.
12. Länsstyrelsen Hallands län, kungörelsedelgivning gällande
Länsstyrelsens beslut om byggnadsminnesförklaring av Kvarndalen i
Varbergs kommun.
13. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-12-06.
14. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-17.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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