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Dnr KFN 2015/0201

Konstnärlig gestaltning för Trönninge skola och
idrottscentrum
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta konstnär Anna Svenssons förslag Vattenblomma som konstnärlig
gestaltning av utomhusmiljön vid Trönninge skola och Trönninge
idrottscentrum
2. att gestaltningen ska vara färdigställd inför skolans invigning i augusti
2017
3. att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har på uppdrag av kultur och fritidsnämnden tagit fram ett
förslag till konstnärlig gestaltning av utomhusmiljön vid Trönninge skola
och Trönninge Idrottscentrum. Förslaget har tagits fram genom en process
med utlyst tävling där konstnärer fått möjlighet att lämna in
intresseanmälningar. Budget för gestaltningsuppdraget är 1 580 000 mkr,
av dessa medel avsätts skissarvode för två konstnärer á 40 000 tkr.
Förvaltningen har mottaget 143 intresseanmälningar fördelade på 97
kvinnor och 66 män. Intresseanmälningarna öppnades vid samma tidpunkt
och utvärderades av en urvalsjury utifrån annonserade kriterier samt ut ett
genusperspektiv.
Urvalsjuryn beslutade vid möte den 19 oktober 2015, att ge tre
konstnärerna parallella skissuppdrag. Den 1 mars 2016 samlades
urvalsjuryn för att utvärdera inlämnade skisser utifrån följande kriterier:

•
•
•
•
•
•
•
•

Estetisk, konstnärlig kvalité
Genusperspektiv
Samverkan med miljö och arkitektur
Symbolvärde för verksamheten
Materialval och tekniska lösningar
Brukarperspektiv
Möjligt att genomföra inom angiven tid och budget
Angivna referenser

De tävlande konstnärerna har inkommit med mycket bra och intressanta
förslag, vilket gjort att det varit ett svårt val. Efter långa diskussioner och
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jämförelser mellan de båda förslagen, framstår Anna Svenssons förslag
Vattenblomma som det mest intressanta. Det uppfyller samtliga kriterier
och är möjligt att genomföra inom angiven tid och budget.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 4 mars 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 216, § 44.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sven Andersson (M)
Kaarina Andersson (M)
Louise Blixt-Modeé (C)
Inger Brosved (L)
Pierre Ringborg (MP)
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Lars-Ingvar Lindblom (M)
Michael Fransson (C)

Övriga deltagare

Anna-Karin Albertsson, enhetschef Mia Svedjeblad, lokalstrateg
Fredrik Andreasson, ekonom
Maria Lind, fritidschef
Ingemar Arnesson, kulturchef
Lorenza Palmarini, bitr. bibl. chef
Jenny Engler, verksamhetsutvecklare Josianne Saade, kulturassistent
Eva Eriksdotter, konstintendent
Erika Sjövall,ungdomsutvecklare
Christina Josefsson, förvaltningschef Anne Sjölund, Kommunal
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Viveca Haugness

Sekreterare

Jolanta Mittag
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Christofer Bergenblock
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Mia Petzäll (SD)
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Kfn § 22

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar om att:
- förvaltningen har tilldelats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 380 tkr för att arrangera sommaraktiviteter för flyktingar
- projektet Varberg Calling for Peace har avslutats
- ny fritidschef, Mari Hagborg Lorentzon, tillträder tjänsten den 16 maj
- Varberg Summer Horse show kommer att genomföras i sommar
2. Fritidschef Maria Lind informerar om att:
- omläggning av befintlig konstgräsplan på Påskbergsvallen måste
senareläggas p g a att anbudet som har kommit in kraftigt överskred den
satta budgeten.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Information om integreringsarbete
Förvaltningens ungdomsutvecklare, Erika Sjöwall, presenterar kultur- och
fritidsförvaltningens medverkan i kommunens integreringsarbete med
fokus på unga och civilsamhället.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0053

Månadsrapport januari-februari 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporten för januari-februari 2016 till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 135 461 tkr efter februari
månad och är därmed oförändrat sedan fullmäktiges budgetbeslut i
november 2015.
Nämndens driftutfall efter februari månad uppgår till 23 290 tkr vilket
innebär att 17 % av budgeten är förbrukad. Inga avvikelser från driftbudget
bedöms inträffa. Däremot kommer inte de 6 000 tkr i investeringsbudgeten
för konstgräsplanen i Väröbacka upparbetas under året utan de förväntas
föras över till 2017 års investerings-budget. För de återstående
investeringarna på Sjöaremossen lämnade servicenämnden en prognos på
870tkr i februari i jämförelse med den prognos de lämnade i december på
750tkr. Därmed riskeras en avvikelse om 120 tkr inträffa på investeringen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 14 mars 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2016, § 31.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0042

Förstudie Varbergs teater - samlad bedömning
av tre delar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna framtagen förstudierapport och beräknad investeringskostnad
för tillbyggnad av Varbergs teater samt byte av stolar
2. godkänna en investeringskostnad om 6 850 tkr
3. lägga in investeringen i nämndens investeringsplan med förslag på
genomförande 2017-2018,
4. att uppdraget att utreda medfinansiering av stolarna skall vara färdigt
inför nämndens möte i september 2016.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har aktualiserat behovet av en tillbyggnad
bakom scenen på Varbergs Teater för att komma tillrätta med
arbetsmiljöbristerna avseende logistik, varumottagning och brist på förråd.
Tillbyggnaden skall innehålla plats för förvaring av flygeln och vissa
scenelement, lasthiss, lyfthjälpmedel och inbyggnad av en ramp. Denna nya
lösning ersätter den provisoriska utvändiga konstruktion som finns i dag.
Serviceförvaltningen genomför etappvis en omfattande renovering av
Varbergs Teater. Arbetena följer åtgärdsförslag enligt den antikvariska
utredning och rapport som upprättades 2013. Utvändiga arbeten pågår,
delar av de invändiga arbetena är klara, men salongen är ännu inte
åtgärdad. Renoveringen av salongen är planerad till 2016/17.
Renoveringskostnaden belastar servicenämndens underhållsfond. I
förstudien har tillgänglighetsfrågan från salong till scen beaktas och en
lösning ses genom en plattformshiss som placeras i salongen.
I samband med renovering av teatersalongen planerar kultur- och
fritidsnämnden för byte av de uttjänta stolarna. Kostnaderna för detta
beräknas till 1 200 tkr.
I projektet krävs tidsmässig samordning av de åtgärder som påverkar
nyttjandet av teatersalongen, d.v.s. tillbyggnad, ytskiktsrenovering och byte
av stolar. Ambitionen är att avbrott i ordinarie verksamhet ska begränsas
till så kort tidsperiod som möjligt. Då serviceförvaltningen ansvarar för
renoveringen så kan de samordna och driva arbetet med varumottagning
och svara för genomförandet av investering.
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Om projektet godkänns som investering och följer föreslagen tidsplan
innebär det att verksamhet i Varbergs teater inte kommer att kunna
genomföras under en längre tid (sommar- höst 2017). Det innebär att
intäkter som idag räknas in i driftbudget inte kan erhållas och det måste
beaktas i 2017 års ram och driftbudget för kulturavdelningen. En ytterligare
konsekvens inom det uppehållet att beakta är också att exempelvis.
arrangörsföreningar och andra inhyrda parter får söka sig till andra
arrangemangslokaler vilket kan innebära ökade kostnader för dem i och
med att föreningar med kommunalt bidrag har en lägre taxa för hyra av
Varbergs teater.

Yttrande
Upprustning i salong och tillbyggnad av Varbergs Teater kan ses som en
fortsättning på den satsning som påbörjades med byggandet av kulturhuset
Komedianten. Iordningställandet av teatern möjliggör att man även i
framtiden på ett effektivt sätt skall kunna bedriva kvalitativ publik
verksamhet och fortsatt samutnyttja resurserna med kulturhuset.
Underhållet och renoveringsarbetet i salong inklusive nya teaterstolar
innebär en estetisk tilltalande miljö och skapar en uppskattad publik miljö
och bekvämlighet.
Målet för tillbyggnad är att skapa bättre arbetsmiljö och tillgänglighet. Det
ska generera en bättre ergonomi och arbetsmiljö med minskat antal tunga
lyft samt skapa god logistik bakom scenen med effektiv inlastning och
transporter mellan våningsplanen och nya förvaringsmöjligheter för
verksamheten. Tillgänglighet till teaterns olika lokaler och funktioner
förbättras och byggnationen ska följa kommunens energi- och
hållbarhetsmål.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 25 februari 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 mars 2016, § 24.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0010

Förstudie Ankarvallen omklädningsbyggnad
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna framtagen förstudierapport och beräknad investeringskostnad
för Ankarvallens omklädningsbyggnad enligt alternativ 1
2. godkänna en investeringskostnad om 27 750 tkr inklusive inventarier
3. lägga in investeringen i nämndens investeringsplan med förslag på
genomförande 2017-2018.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ny skola i Träslövsläge, Ankarskolan, färdigställdes till höstterminen 2015.
Elevantalet och placeringen har påverkat kultur- och fritidsnämndens
verksamhet vid Ankarvallen/Ankarhallen. Fotbollsplanen fick
omlokaliseras och en ny konstgräsplan har byggts. Elevantalet i skolan ökar
och konstgräsplanen förlänger säsongen för fotboll. Dessa faktorer ökar
trycket på anläggningarna och resultatet är primärt att ytorna för
omklädning inte räcker till. Kultur- och fritidsnämnden har dessutom lyft
behovet, att på sikt, behöva utöka anläggningen med ytterligare en
idrottshall.
Idag finns fyra omklädningsrum för omklädning och dusch för
idrottsutövare, både till Ankarhallen och till Ankarvallen.
Omklädningsrummen och duscharna är gamla och slitna och i stort behov
av upprustning. Några omklädningsrum kräver att man går ut för att gå via
annan dörr in till hallen. En gammal paviljong från Ringhals fungerar idag
som omklädning. Denna paviljong är uttjänt och kan inte längre
underhållas.
Efter genomförd åtgärdsvalsstudie beslutade kultur- och fritidsnämnden
(KFN 2014/0050) 2014-01-29 att hemställa hos kommunstyrelsen att
uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie för ny
omklädningsbyggnad vid Ankarhallen.

Yttrande
Förstudierapporten beskriver två olika alternativ av omklädningsbyggnad:
1) Tvåplansalternativ: För serveringsmöjligheter vid tävlingar mm har ett
litet pentry för korvkokning och enklare servering ritats in i entré, en
funktion som stängs med jalusi. Det har även planerats för städförråd
på bägge planen, ett större på plan två för skurmaskin och tvättmaskin
Justerandes signatur
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mm och ett litet mindre på plan 1. Det finns dessutom möjlighet för
föräldrar att stå inomhus och titta på aktiviteterna på fotbollsplanerna
utanför. Beräknad kostnad är 27 000 000 kr.
2) Enplansalternativ: Det finns utrymme för att temporärt kunna ställa
upp bord för enklare försäljning mm vid tävlingar, cuper mm. Möjlighet
till korvkokning eller annan servering är inte möjlig. Byggnaden består
av ett långt kommunikationsstråk med förberedelse för att möta
framtida hall i mittendelen. Bjälklaget är förstärkt och möjliggör
eventuell framtida påbyggnation. Beräknad kostnad är 23 975 000 kr.
Såväl kultur- och fritidsförvaltningen som samhällsutvecklingskontoret
förordar alternativ 1 med anledning av de mervärden denna byggnad ger i
form av en öppnare planlösning, möjlighet till pentry och försäljning osv.
Investeringen finansieras genom upprättande av internhyresavtal mellan
servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen har varit delaktig i framtagandet av
utformning av förstudien och haft möjlighet att påverka funktioner, teknik-,
system- och materialval under förstudien.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 23 februari 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 mars 2016, § 25.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0050

Förstudierapport och beräknade kostnader för
ny- och ombyggnad av Lindvallen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna framtagen förstudierapport och beräknad investeringskostnad
för ny- och ombyggnad av Lindvallen i enlighet med alternativ 1
2. godkänna en investeringskostnad om 13 550 tkr inklusive inventarier
3. lägga in investeringen i nämndens investeringsplan med förslag på
genomförande 2017-2018.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lindvallen är en gammal och sliten fotbollsanläggning ägd av
kommunen. Föreningen Tofta GIF har sin hemvist vid anläggningen
vilket regleras via ett skötselavtal. Anläggningen är idag undermålig.
Det saknas tillräckligt med omklädningsrum, duschar, tvättmöjligheter,
kansli m.m. Anläggningen är inte heller tillgänglighetsanpassad.
Fotbollsplanerna är hårt belastade på grund av den expansion som
föreningen gjort under senare år.
På Lindvallen finns idag en fullstor 11-manna gräsplan (A-plan) och
ytterligare en 11-manna gräsplan (B-plan). B-planen uppfyller inte måtten
för seniorfotboll. Belysning finns idag endast på en av planerna, B-planen.
För att kunna erbjuda träning och matcher under höst-/vinterperiod
behöver bägge planerna ha fungerande belysning.
Bevattningsanläggningen behöver moderniseras för att arbeta bort
manuella insatser som kräver personal dagtid. Under torrperioderna slits
gräset hårt och hinner inte återhämta sig. Bevattningsinsatser planeras för
bägge planer.
Kultur- och fritidsnämnden godkände en åtgärdsvalsstudie 2014-03-02,
(KFN 2014/0050), angående upprustning av Lindvallens
fotbollsanläggning i Tofta. 2014-10-28 beslutade kommunstyrelsen om
förstudiemedel, (KS 2014/0188), för att möjliggöra att Lindvallen rustas
upp till en fullgod fotbollsanläggning med naturgräs.
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Yttrande
Den ny- och ombyggnad av Lindvallen som räknats på i förstudierapporten
stämmer väl överens med de krav som kultur- och fritidsnämnden som
”kravställande på utformning och funktion” har angett.
Förstudierapporten beskriver två olika alternativ:
1) Ett gemensamt byggprojekt med de tre delarna klubbhus,
omklädningsbyggnad och yttre åtgärder på mark. Beräknad kostnad är
13 150 000 kr
2) Insatserna för omklädningsbyggnad, klubbhus och yttre åtgärder görs i
etapper under en längre tidsperiod. Beräknad kostnad är 13 850 000 kr
Såväl kultur- och fritidsförvaltningen som samhällsutvecklingskontoret
förordar alternativ 1 då det ger besparingar i både kostnad och tid.
Investeringen finansieras genom upprättande av internhyresavtal mellan
servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen har varit delaktig i framtagandet av
utformning av förstudien och haft möjlighet att påverka funktioner, teknik-,
system- materialval under förstudien.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 7 mars 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 mars 2016, § 26.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0128

Ny bokbuss - förstudie
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna framtagen förstudierapport och beräknad investeringskostnad
för upphandling av ny bokbuss inklusive konstnärlig gestaltning
2. att investeringen avser en buss driven på miljödiesel
3. godkänna en investeringskostnad om 5 200 tkr
4. att lägga in investeringen i nämndens investeringsplan med förslag på
genomförande 2017.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade (§145, 2015-11-18) att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie avseende inköp av en ny
bokbuss.
Bibliotekets nuvarande bokbuss är elva år gammal. Den har gått totalt
17356 mil (2016-01-11) och cirka 1 900 mil under 2015. Bokbussen är i
behov av vissa förändringar för att kunna fungera på ett tillfredsställande
sätt för personal, låntagare och miljö. Bland annat fungerar inte ventilation
och luftkonditionering utanför förarhytten. Bokbussen uppfyller inte heller
kommunens miljökrav och krav på lägre energiförbrukning.
En investering i en ny bokbuss behöver därför prövas, för att säkerställa att
bokbussens verksamhet lever upp till målen i biblioteksplanen. Bussen kan
köras i några år till men det måste beaktas att kostnaderna för reparationer
och underhåll blir högre för varje år.

Yttrande
Med en ny bokbuss vill nämnden bibehålla en bra standard på nuvarande
verksamhet, förbättra arbetsmiljön för personalen samt utveckla och gärna
i framtiden även utvidga det som redan görs. Nämnden vill också överväga
att öka tillgängligheten för äldre, funktionsnedsatta och barn genom att
eventuellt välja en bokbuss med lågentréchassi. Samtidigt måste man även
se till att minska miljöpåverkan. En ny bokbuss som drivs med förnybart
bränsle är helt i linje med kommunens policy och visionens förhållningssätt
om hållbarhet. Sist men inte minst medför en ny bokbuss minskade
reparations- och underhållskostnader.
Det beräknas att kostnaden för en ny bokbuss blir ca 4,5 miljoner kronor i
2016 års penningsvärde. Med minst 15 % uppräkning får man räkna med en
investeringskostnad på cirka 5,2 miljoner kronor 2017. I den summan är
inräknat inköp av chassi, kaross, fast inredning, utvändig utsmyckning
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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samt inköp av 40 st. nya hållplatsskyltar (topptavlan, TL-kassett och
stolpfästen).
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 28 oktober 2015, föreligger.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 18 november 2015, §
145, och beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie
enligt alternativ A i åtgärdsvalsstudien.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 februari 2016, § 23, och den 9
mars 2016, § 35.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2016/0054

Förslag till investeringsbudget 2017-2021
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018-2021.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunens arbetsmetod för investeringar innebär att det krävs en slutförd
förstudie (beslutad i nämnd) av varje föreslagen investering för att den ska
kunna beslutas av fullmäktige och läggas till investeringsplanen. Förstudien
ska ha föregåtts av ett aktivt åtgärdsval, där det behov som ska
tillfredsställas av investeringen ska ha utretts förutsättningslöst.
De planerade investeringar som ännu inte har avslutade åtgärdsval och
beslut om att en förstudie ska påbörjas, behandlas vid kommande års
beredning av investeringsplanen.
Arbetsmetoden bidrar till bättre beslutsunderlag, bättre tidsplanering och
större kalkylsäkerhet, vilket är nödvändigt för att hantera Varbergs ökade
investeringsbehov inom det utrymme som kommunens samlade ekonomi
medger.
Kultur- och fritidsnämnden har tagit till sig arbetsmetoden för
investeringar på ett framgångsrikt sätt och skapat bra rutiner för att skriva
fram åtgärdsval och vara delaktiga i förstudierna. Dock har nämnden
uppmärksammat att det finns problem med investeringsprocessen, då
förstudierna i de flesta fall tar alldeles för lång tid att genomföra.
Konsekvenserna blir att kultur- och fritidsnämndens tänkta investeringar
allt som oftast får skjutas på framtiden.
Den interna lokalförsörjningsplanen och föregående års investeringsplan är
de två dokument som är utgångspunkten i förslaget till investeringsbudget
2017 samt plan 2018-2021.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 3 mars 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 mars 2016, § 28.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2011/0190

Slutredovisning projekt 34002, ungdomens hus
Rosenfred
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå kommunstyrelsen att godkänna slutredovisning av objekt 34002,
Ungdomens hus, Rosenfred.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Aktuellt objekt som blev färdigställt under 2014 har slutredovisats av
samhällsutvecklingskontoret och överlämnats till sakägande nämnd för
godkännande. Anledningen till sen slutredovisning är resursbrist inom
samhällsutvecklingskontoret som varit den instans som hanterat projektet i
egenskap av beställare. Det aktuella projektet initierades innan kommunen
fattade beslut om den investeringsprocess som det idag arbetas enligt. Det
innebär att projekten inte förstuderats utan kostnadsbaserats på schabloner
och uppskattningar.

Yttrande
Efter beslut i fullmäktige har kommunstyrelsens förvaltning fått i uppdrag
att genomföra ovan beskrivna projekt. Kultur- och fritidsnämnden har varit
delaktig i processen. Då detta objekt startade innan kommunens nuvarande
investeringsprocess var beslutad, så har tågordningen inte följt planerad
gång. Det objekt som slutredovisas, har driftsöverlämnats till nämnden och
fungerar på ett bra sätt.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 24 februari 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2016, § 37.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2011/0035

Slutredovisning av objekt 34006 ishall Håsten
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå kommunstyreslen att godkänna slutredovisning av objekt 34006,
Ishall Håsten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Aktuellt objekt som blev färdigställt under 2013 har slutredovisats av
samhällsutvecklingskontoret och överlämnats till beställande nämnd för
godkännande. Anledningen till sen slutredovisning är resursbrist inom
samhällsutvecklingskontoret som varit den instans som hanterat projektet i
egenskap av beställare. Det aktuella projektet initierades innan kommunen
fattade beslut om den investeringsprocess som det idag arbetas enligt. Det
innebär att projekten inte förstuderats utan kostnadsbaserats på schabloner
och uppskattningar.

Yttrande
Efter beslut i fullmäktige har kommunstyrelsens förvaltning fått i uppdrag
att genomföra ovan beskrivna projekt. Nämnden har varit delaktig i
processen. Då detta projekt startade innan kommunens nuvarande
investeringsprocess var beslutad, så har tågordningen inte följt planerad
gång. Det objekt som slutredovisas, har driftsöverlämnats till nämnden och
fungerar på ett bra sätt, men fortfarand kvarstår anmärkningar från
slutbesiktningen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 24 februari 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2016, § 38.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2012/0044

Slutredovisning objekt 32255 konstgräsplan
Träslövsläge
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. föreslå kommunstyrelsen att godkänna slutredovisning av objekt 32255,
Konstgräsplan Träslövsläge.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Aktuellt objekt som blev färdigställt under 2013 har slutredovisats av
samhällsutvecklingskontoret och överlämnats till beställande nämnd för
godkännande. Anledningen till sen slutredovisning är resursbrist inom
samhällsutvecklingskontoret som varit den instans som hanterat projektet i
egenskap av beställare. Det aktuella projektet initierades innan kommunen
fattade beslut om den investeringsprocess som det idag arbetas enligt. Det
innebär att objekten inte förstuderats utan kostnadsbaserats på schabloner
och uppskattningar.

Yttrande
Efter beslut i fullmäktige har kommunstyrelsens förvaltning fått i uppdrag
att genomföra ovan beskrivna projekt. Kultur- och fritidsnämnden har varit
delaktig i processen. Då detta projekt startade innan kommunens
nuvarande investeringsprocess var beslutad, så har tågordningen inte följt
planerad gång. Det objekt som slutredovisas, har driftsöverlämnats till
nämnden och fungerar på ett bra sätt.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 24 februari 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2016, § 39.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2016/0015

Internkontrollplan 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förslag till internkontrollplan för 2016 med föreliggande riskanalys
som underlag
2. att återrapportering till nämnden sker i samband med tertial- och
Delårsrapporten
3. att slutredovisning sker i januari 2017.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunallagen ansvaret för den
interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Syftet med intern kontroll
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. Resultatet av uppföljningen ska lämnas
till kommunstyrelsen senast 31 mars påföljande år.

Yttrande
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 17 februari, § 20, att fokusera på
följande internkontrollpunkter under 2016:
- Verksamheten inom fritid för funktionsnedsatta
- Avtalstrohet avseende inköp
Nämnden beslutade också om följande periodiskt återkommande
internkontrollpunkter:
- Hantering av föreningsbidrag
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Bisyssla
Avtal
Kontanthantering
Direktupphandling
Beslut fattade på delegation
Kundsynpunkter

Förvaltningen har utifrån detta beslut utarbetat förslag till
internkontrollplan för 2016.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 25 februari 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2016, § 40.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0018

Nominering till Hallands Museiförenings diplom
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. nominera fastigheten Prästgatan 37 till Hallands Museiförenings diplom
för god byggnadsvård.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varje år utlyser Hallands Museiförening möjlighet att nominera till ett
diplom för god byggnadsvård i Halland. Riktlinjer finns presenterade i den
bilaga som följer detta beslutsärende.

Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har funnit en lämplig fastighet, Prästgatan 37 i
Varberg för nominering till Hallands museiförenings diplom för god
byggnadsvård 2016.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 3 mars 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2016, § 45.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hallands Museiförening

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2016/0039

Upprustning och utveckling av Apelvikens
strandområde
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka innehållet i samrådshandlingen för Apelvikens strand.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har ombetts yttra sig över plan för Apelvikens
strandområde. Planen syftar till att säkerställa strandområdet som
naturområde för bad och rekreation. I samband med detta ska också
intilliggande gång- och cykelbana uppföras och befintliga byggnader ska få
utökade byggrätter. Nya byggrätter är planerade centralt i området längs
Tångkörarvägen. Om planprocessen fortlöper som planerat ska planen
antas i tredje kvartalet 2017.

Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att Apelvikens strandområde
rustas upp. Det är ett värdefullt besöksmål både för kommuninvånare och
för turister. Genomförandet av planen innebär också en ökad tillgänglighet
till platsen. Uppförandet av gång- och cykelväg uppmuntrar också till
rörelse, vilket är positivt ur ett folkhälsoperspektiv.
Att utveckla områdets befintliga knutpunkt för surfverksamhet är också
något som nämnden ser särskilt positivt på eftersom det förstärker de unika
värden som Varberg har kopplat till just möjligheterna för surfverksamhet.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 25 februari 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2016, § 46.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0040

Detaljplan för Torpa-Kärra 8:232 - Fridas
Restaurang.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka plan- och genomförandebeskrivning för Torpa-Kärra 8:232.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har bett kultur- och fritidsnämnden yttra sig över
ändring av detaljplan för området Torpa-Kärra 6:145 m.fl. beläget i
Kärradal, Varbergs kommun. Syftet är att möjliggöra utveckling av befintlig
verksamhet inom planområdet och restaurang Fridas. Önskemålet är att
utveckla befintlig verksamhet till restaurang- och hotellverksamhet. Planen
syftar även till att öka byggrätten för tre bostadsfastigheter. Ärendet
omfattar plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, grundkarta,
fastighetsförteckning samt VA- och dagvattenutredning.

Yttrande
Nämnden ser inte att planförslaget påverkar någon aspekt avseende kulturoch fritidsnämndens ansvarsområde. Den föreslagna utvecklingen ligger i
linje med kommunen fördjupade översiktsplan för norra kusten.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 25 februari 2016, föreligger
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2016, § 47.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0041

Detaljplan för Alunskiffern 1 och del av Getakärr
6:44
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka innehållet i detaljplan för Alunskiffern 1 och del av Getakärr
6:44.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har ombetts yttra sig över detaljplan för
Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44. Planområdet ligger i Breareds
centrum. Syftet med förslaget är att möjliggöra byggnation av vård- och
omsorgsboende samt bostäder på en utökad fastighet av Alunskiffern 1.
Detaljplaneförslaget möjliggör också iordningställande av allmän platsmark
i anslutning till bostadsområdet. Detaljplanen förväntas kunna färdigställas
och antas under tredje kvartalet 2016.

Yttrande
Nämnden ser positivt på att det byggs fler bostäder för att möta efterfrågan.
Den planerade byggnationen bedöms inte medföra ett behov av
verksamhetsutökningar i området.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 9 mars 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2016, § 48.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2016/0043

Detaljplan - Bua 4:94 och 10:248, Bua 10:97 och
10:108 samt 10:248
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka innehållet i detaljplan för Bua 4:94 m.fl.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har ombetts yttra sig över detaljplan för Bua
4:94, 10:97, 10:108 samt del av Bua 10:248. Planområdet är beläget vid
småbåtshamnen i Bua. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för
centrumändamål, uppförande av hotell/vandrarhem samt olika former av
bostäder. Planen förväntas antas fjärde kvartalet 2016.

Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har verksamhet i Bua i form av både
lokalbibliotek och ungdomsgård. Det finns också en idrottsanläggning i
området. Utifrån nämndens ansvarsområde bedöms inte att planen kräver
några verksamhetsökningar.
I planhandlingen finns inte rubrikerna för fornlämningar och
kulturhistoriska värden med, på grund av att planområdet består av utfylld
sjöbotten, och där finns varken fornlämningar eller kulturhistoriska värden.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 25 februari 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2016, § 49.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 39

Sammanträdesprotokoll
2016-03-23

24

Dnr KFN 2016/0034

Ändring av detaljplan för Årnäs 4:69
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka innehållet i detaljplan för Årnäs 4:69.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har ombetts yttra sig över ändring av
detaljplan för Årnäs 4:69. Planområdet ligger utmed Espeviksvägen på
Årnäshalvön. Fastigheten Årnäs 4:69 är i dag planlagd för handelsändamål.
Syftet med en ändring av detaljplanen är att möjliggöra för
bostadsändamål. Planen beräknas antas andra kvartalet 2016.

Yttrande
Nämnden har inga synpunkter på planförslaget.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 9 mars 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2016, § 50.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 40

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga rapporterna till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kf § 4 – 2016-01-19. Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden
(Dnr KFN 2016/0029).
2. Kf § 23 – 2016-02-16. Fyllnadsvall av ledamot och ersättare i kultur- och
fritidsnämnden (Dnr KFN 2016/0029)
3. Kf § 29 – 2016-02-16. Begäran om investeringsmedel 2016 för hantering
av arenakrav i samband med Tvååkers IF:s spel i division 1 (Dnr KFN
2015/0174).
4. Ks § 21 – 2016-03-01. Ansökan – investeringsbidrag till allmänna
samlingslokaler – Videbergs Bygdegårdsförening, Videbergslokalen (Dnr
KFN 2015/0163)
5. Ks § 32 – 2016-03-01. Namntävling – nytt idrottscentrum i Trönninge
(Dnr KFN 2014/0083).
6. Ks § 33 – 2016-03-01. Nytt gatu- och kvartersnamn i Lassabacka (KFN
2015/0162).
7. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-02-03 (Dnr KFN
2016/0001)
8. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-03-09 (Dnr KFN
2016/0001)
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Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-03-23
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Kfn § 41

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Warberg Gaming Society – bidrag ur ungdomspotten 10 000 kr.
Delegeringsbeslut: Jari Kajanne (Dnr KFN 2016/0049)
2. Varbergs Bågskytteklubb – avslag till ansökan om 59 250 kr för inköp av
ny skjutvägg. Delegeringsbeslut: Maria Lind (Dnr KFN 2016/0008).
3. Varbergs Vipers – anstånd med betalning av faktura nr 4013344 och
40133429. Delegeringsbeslut: Maria Lind (Dnr KFN 2016/0056).
4. Varbergs Ridklubb – bidrag ”särskilt stöd till ridsport” – 771 750 kr.
Delegeringsbeslut: Maria Lind (Dnr KFN 2016/0011).
5. Viskadalens ridklubb – avslag till bidragsansökan om 380 000 kr ur
”särskilt stöd till ridsport”. Delegeringsbeslut: Maria Lind (Dnr KFN
2016/0023).
6. Himledalens ridklubb - bidrag ”särskilt stöd till ridsport” 478 000 kr.
Delegeringsbeslut: Maria Lind (Dnr KFN 2016/0028).
7. Skultagårdens ryttarförening – avslag till bidragsansökan om 603 099 kr
ur ”särskilt stöd till ridsport”. Delegeringsbeslut: Maria Lind (Dnr KFN
2016/0022).
8. Olsegårdens ridklubb – bidrag ”särskilt stöd till ridsport” 250 000 kr.
Delegeringsbeslut: Maria Lind (Dnr KFN 2016/0024).
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