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Dnr KFN 2015/0047

Kulturella och kreativa näringars betydelse för tillväxt i
Varberg
Erik Roth från Nordic Surfers AB presenterar rapporten ”Kulturella och
kreativa näringars betydelse för tillväxt i Varberg”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 18

Analys av idrotternas samhällsnyttovärden mm och
strategiformuleringar för attraktion och tillväxt av idrott och
sport mm i Varberg
Björn Anders Larsson från Idrottsekonomiskt centrum presenterar för
nämnden sammanfattning av rubricerad rapport.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 19

Information
1. Ordförande Christofer Bergenblock informerar nämndens ledamöter om
rutiner kring nomineringar till kultur- och fritidsutmärkelser.
2. Fritidschef Maria Lind informerar om pågående arbete med översynen av
befintliga skötselavtal med idrottsföreningar och om vilken respons
förvaltningen har fått från föreningslivet med anledning därav.
3. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar om
- uppdateringar i Calling for Peace-program
- personalärenden
- pågående förhandlingar om ersättningslokaler för Sörse ungdomsgård
- ”Öppet hus” den 7 mars på biblioteket i Träslövsläge.
- en större internationell ridtävling kommer att genomföras i Varberg i
månadskiftet juli/augusti.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0027

Målstyrningsdokument 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förslag till målstyrningsdokument 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Målstyrningsdokumentet revideras varje år och innehåller en
sammanfattning av den kommunövergripande målstyrningen samt kulturoch fritidsnämndens strategiska mål och inriktningar. Kopplat till
fullmäktiges mål och inriktningar har kultur- och fritidsnämnden tagit fram
nämndens inriktningar som beskriver hur kultur- och fritidsnämnden inom
sina verksamhetsområden kommer att arbeta för att uppfylla de
kommunövergripande målen. Kultur- och fritidsnämnden har också tagit
fram två egna strategiska mål; ett som fokuserar på ungdomar och unga
vuxna, och ett om ökad jämställdhet. För varje mål har nämnden formulerat
en kvalitetsfaktor som beskriver vad nämnd och förvaltning ska göra för att
uppfylla de prioriterade målen. Till varje kvalitetsfaktor har förvaltningen
tagit fram ett antal indikatorer, som beskriver hur verksamheten kan bidra
till att uppfylla de prioriterade målen. Indikatorn är ett mått på
verksamhetens effektivitet, omfattning eller kvalitet.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 5 februari 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2015, § 18, och
återremitterat ärendet till förvaltningen för komplettering inför dagens
sammanträde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0023

Delegeringsförteckning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förslag till reviderad delegeringsförteckning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yttrande
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 27 januari 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2015, § 19.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0160

Redovisning av användning av anslag ur nämndens
resultatreserv till kulturavdelningen för utveckling av
arrangemangsverksamhet
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ge förvaltningens anstånd med redovisningen till nämndens möte den 25
mars 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 augusti 2014, § 104, att ur
nämndens resultatreserv anslå 270 tkr till kulturavdelningen för att utveckla
arrangemangsverksamhet samt att slutredovisning av hur anslaget använts
skulle ske på nämndens sammanträde senast två månader efter att projektet
avslutats, det vill säga i februari 2015.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2015, § 20.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0069

Redovisning av användning av anslag ur nämndens
resultatreserv till kulturavdelningen för att utveckla
Komedianten
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ge förvaltningen anstånd med redovisningen till nämndens möte den 25
mars 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 oktober 2014, § 129, att ur
nämndens resultatreserv anslå 257 tkr till kulturavdelningen för att utveckla
Komedianten.
Slutredovisning av hur anslaget använts skulle ske senast två månader efter
att projektet avslutats, det vill säga i februari 2015.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2015, § 21.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0052

Redovisning av användning av anslag ur nämndens
resultatreserv till fritidsavdelningen för projektanställning av
föreningscoach
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens redovisning av hur medel ur nämndens
resultatreserv använts i syfte att projektanställa en föreningscoach under
andra halvåret 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Redovisning
Förvaltningen fick i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utarbeta
förslag till inrättande av en föreningscoach. Personalkostnaden bedömdes
bli 400 000 kr. Finansieringen skulle ske via nämndens fonderade medel
(Kfn au 2014-03-05, § 44). Förvaltningen projektanställde således en
föreningscoach under perioden 2014-07-01—2014-12-31.
Projektet har fallit väl ut, föreningscoachen har blivit den länk mellan
kommunen och föreningslivet som var tänkt. Föreningscoachen jobbar nära
Idrottsrådet och Hallands idrottsförbund, dessutom sker en hel del
uppsökande verksamhet där coachen träffar föreningsledare och styrelser för
att berätta om sin roll och hur kultur- och fritidsförvaltningen kan stötta
föreningslivet. En stor del av tjänsten innebär att tillsammans med
föreningar, Marknad Varberg och andra kommunala förvaltningar se om det
går att locka stora arrangemang och internationella tävlingar till Varberg i
syfte att sätta Varberg på kartan och bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förvaltningen anser att den nya tjänsten som föreningscoach har höjt
kvaliteten och nivån på de tjänster och det stöd som erbjuds föreningar idag.
Av de 400 000 kr som förvaltningen fick ta i anspråk för att finansiera
föreningscoachens lön har 333 347 kr använts. Anledningen till att inte hela
summan har använts är att tjänsten inte blev tillsatt förrän 2014-07-01,
initialt var förhoppningen att en person skulle varit på plats redan i
april/maj.
Framtid
Varje år vid kommunens budgetarbete avsätts 1 % av nämndernas budgetar
till en särskild pott som är avsedd för riktade politiska prioriteringar. Inför
2015 har kommunfullmäktige gjort en politisk prioritering och låtit kulturoch fritidsnämnden få 450 000 kr extra i ram i syfte att införliva
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föreningscoachen i den ordinarie verksamheten. Ramökningen täcker inte
hela kostnaden för den utökade bemanningen, men fritidsavdelningen löser
mellanskillnaden inom ram genom ytterligare effektiviseringar och en
ständig översyn av processer.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 5 februari 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2015, § 22.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0264

Förstudie - kommungemensam kundservice
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förvaltningens yttrande avseende ”Förstudie - kommungemensam
kundservice” som sitt eget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat översända förstudierapport
kommungemensam kundservice till nämnderna för yttrande.
Förvaltningen har berett ärendet och samrått med fackliga organisationer.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till ett införandeprojekt för
kommungemensam kundservice, dock anses att den föreslagna tidsplanen
för införandet behöver ses över. Ekonomi- och personalfrågor kräver
genomarbetade processer och bygger på konsekvensanalyser, som måste
kopplas till budgetarbetet. Riskfaktorer med flyttning av personal måste
också vägas in.
Införandet påverkar rekrytering av personal och det i sin tur påverkar
personal på förvaltningarna. Konsekvensanalyser bör tas fram för att säkra
kompetens och undvika eventuell övertalighet.
Nämnden har många kunder och stort medborgarfokus, vilket måste tas
hänsyn till i fortsatt arbete. Det bör säkras upp med medverkande från
kultur- och fritidsförvaltningen i delprojekt och referensgrupper eller
liknande.
Finansieringen av kommungemensam kundservice är en viktig fråga och det
finns nämnt i projektmålen hur kostnader behöver ses över, även om
grunduppdraget är att omfördela resurser och inte utöka dem. Finansering
måste planeras i budgetarbetet vilket kan bli problematiskt med den snabba
införandeplanen.
Den fysiska placeringen av kundsservice är mycket viktig för ett positivt
införande, varför benchmarking med kommuner som startat gemensam
kundservice bör ske. Resonemang om placeringen berörs inte i förstudien.
Integrationsfrågan måste också
kommungemensam kundservice.

finnas

med

i

planeringen

av

För att förbättra för kunderna bör det knytas en resurs för förbättringsarbete
och processkartläggning så att processer som får mycket klagomål kan
förbättras.
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Namnet för en gemensam kundservice behöver signalera en kundservice för
alla, både invånare och turister. En kundservice för alla har en stor
medborgarnytta.
De kommunala bolagen har inte beretts tillfälle att besvara remissen, vilket
borde göras då en stor del av bolagens verksamhet berör medborgarservice.
Yttrande
Införandet av en kommungemensam kundservice är en omfattande process,
som innebär att tidigare interna strukturer utmanas och kommer att påverka
förvaltningarnas arbete och medborgardialog.
Den föreslagna tidsplanen bör ses över då införandet påverkar rekrytering
av personal och det i sin tur påverkar personal på förvaltningarna.
Konsekvensanalyser bör tas fram för att säkra kompetens och undvika
eventuell övertalighet.
Nämnden har många kunder och stort medborgarfokus, vilket måste tas
hänsyn till i fortsatt arbete. Det bör säkras upp med medverkande från
Kultur-och fritidsförvaltningen i delprojekt och referensgrupper eller
liknande.
Finansieringen av kommungemensam kundservice är en viktig fråga och det
finns nämnt i projektmålen hur kostnader behöver ses över, även om
grunduppdraget är att omfördela resurser och inte utöka dem. Finansering
måste planeras i budgetarbetet vilket kan bli problematiskt med den snabba
införandeplanen.
Den fysiska placeringen av kundsservice är mycket viktig för ett positivt
införande, varför benchmarking med kommuner som startat gemensam
kundservice bör ske. Resonemang om placeringen berörs inte i förstudien.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2015, § 24.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 17 februari 2015, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Serviceförvaltningen
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Dnr KFN 2014/0009

Förstudierapport och beräknad investering för breddning,
förlängning och omläggning av konstgräsplanen på
Påskbergsvallen
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna framtagen förstudierapport (Dnr KFN 2014/0009) och beräknad
investering för breddning, förlängning och omläggning av konstgräsplanen
på Påskbergsvallen
- föreslå fullmäktige att utöka investeringsbudgeten för 2015 med 5 002 tkr i
syfte att påbörja/genomföra investeringen innevarande år, samt att
- föreslå fullmäktige att restvärdet på befintlig konstgräsplan direktavskrivs
utan att belasta kultur- och fritidsnämndens driftsbudget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Konstgräsplanen vid Påskbergsvallen behöver en omläggning av underlaget
eftersom det rent tekniskt inte uppfyller sitt ändamål, planen är uppförd för
träningsändamål och inte den belastning/utnyttjandegrad som idag är fallet.
Samtidigt behöver planen utökas för att klara de krav som ställs från
Svenska fotbollförbundet för en matchplan.
Åtgärdsvalsstudie har utförts av kultur- och fritidsförvaltningen, VFAB
samt samhällsutvecklingskontoret. Kultur- och fritidsnämnden beslutade
2014-01-29 (KFN 2014/009) att hemställa hos kommunstyrelsen att de
skulle uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-30 § 174, att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för omläggning och
breddning av konstgräsplan på Påskbergsvallen.
Yttrande
Den utbyggnad och omläggning som räknats på i förstudierapporten
stämmer väl överens med de krav som kultur- och fritidsförvaltningen som
”kravställande på utformning och funktion” har angett.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-02-25

14

Budget och förändrad driftkostnad
Totalkostnad för att bredda, förlänga samt lägga om konstgräsplanen på
Påskbergsvallen uppgår till 5 002 000 kr exkl. moms, kalkylerat i 2015 års
kostnadsläge:
Mark, konstgräs, belysning och staket 4 074 000
Byggherrekostnader

322 000

Förstudiekostnad

80 000

Oförutsett

526 000

Totalt investeringsäskande

5 002 000

Åtgärderna identifierade i förstudien finansieras vid ett investeringsbeslut
genom att kultur- och fritidsnämndens ram utökas med kapitalkostnaden.
Befintligt konstgräs har ett bokfört restvärde om 730 tkr. Eftersom detta
ersätts vid en investering får detta direktavskrivas år ett.
Direktavskrivningen ingår inte i investeringsramen. Investeringen föranleder
i övrigt ingen utökning av driftskostnaden för konstgräsplanen.
I totalkalkyl har inte medel för nya maskiner eller tillbehör för drift och
underhåll av anläggningen medräknats. Några sådana kostnadsökningar har
ej heller förutsatts.
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 2 februari 2915, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2015, § 26.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrg. Kommunfullmäktige
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Dnr KFN 2014/0053

Förutsättningar för ridsporten i Varberg - investeringsbehov
i ridanläggningar på kort och lång sikt
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens utredning kring ridsportens investeringsbehov,
samt att
- förvaltningens förslag om att tillskapa ett extra investeringsbidrag riktat till
bidragsberättigade ridföreningar tas i beaktande under budgetarbetet inför
driftsbudget 2016-2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav under hösten 2014 förvaltningen i uppdrag
att ta fram en utredning kring ridsportens förutsättningar i Varberg med
fokus på:
-

inventering av befintligt anläggningsbestånd
förutsättningar för gemensam tävlingsanläggning
mark- och arrendeavtal
ridsporten i samhällsbyggnadsprocessen

Utredningen (KFN 2014/0053-6) presenterades för kultur- och
fritidsnämnden i november 2014. Nämnden godkände utredningen och gav
förvaltningen i uppdrag att:
-

-

ta fram en kostnadskalkyl för de upprustningsbehov som föreligger
på befintliga anläggningar med kommunalt stöd
att vid översynen av nämndens långsiktiga underlag för investeringar
och reinvesteringar lyfta in idén om en framtida tränings- och
tävlingsanläggning för ridsporten, samt att
uppdra åt förvaltningen att inför nämndsmötet i april inventera
ridleder i kommunen samt klargöra vem som ansvarar får dessa

Förutsättningarna för kommunens ridklubbar varierar, men gemensamt för
alla är att man upplever sig ha bekymmer att driva och utveckla sin
verksamhet. Problemen handlar mestadels om slitna och omoderna
anläggningar, svårigheter med marktillgång, men också om komplexiteten i
att arrangera tävlingar. För att arrangera tävlingar ställs krav på utrymmen i
form av tävlingsbana, framridningsbanor, parkering och utrymmen för
publik. Säkerhetsaspekten är viktig och innebär att hästar och publik ska
vara separerade, vilket i sin tur kräver stora ytor. Alla föreningar ska
arrangera eller vara medarrangör av minst en tävling, med lägst status
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”inbjudningstävling”, per år för att kunna ställa ut tävlingslicenser till de
egna medlemmarna.
Sammantaget är det sex ridföreningar i Varberg som uppfyller kraven för att
komma ifråga för kommunalt investeringsstöd, Varbergs ridklubb,
Himledalens ridklubb, Viskadalens ridklubb, Olsegårdens ridklubb och
Skultagårdens ridklubb.
Gemensamt för alla anläggningar är att de har stora upprustningsbehov
kring de basfaciliteter som kan tyckas självklara på en anläggning som
erbjuder idrottsverksamhet såsom vatten och avlopp, toaletter, plats för
samvaro under tak, utrymme för parkering av ekipage vid tävlingar etc.
Det är tydligt att underhållet på flera ställen är undermåligt och
upprustningsbehovet är stort och i vissa fall akut.
De investerings- och renoveringsbehov som föreningarna tagit fram, både
akut och på längre sikt bedöms relevanta utifrån de besök förvaltningen
gjort på respektive anläggning.
Upprustningsbehoven är viktiga utifrån perspektivet att ridsport kräver
noggrann planering av ytor för att vara säkra miljöer för båda hästar och
människor. Det handlar både om säkerhet, miljö och hälsoaspekter och
hästhälsa.
Yttrande
Det är oroväckande att upprustningsbehovet när det gäller basfaciliteter är
så stort ute på de olika ridanläggningarna. Ett sätt att komma till rätta med
de största och mest allvarliga problemen skulle vara att under en
treårsperiod satsa särskilt på att ge investeringsstöd till ridföreningar med
ridanläggningar. Då har man förhoppningsvis på några års sikt lyckats höja
standarden så att de värsta problemen kunnat undanröjas.
För att inte övriga föreningslivet ska drabbas av denna satsning på
ridsporten så bör investeringsstödet (som idag är ca 1 Mkr/år) förslagsvis
höjas med ytterligare 1 Mkr/år som blir ett stöd särskilt riktat till ridsporten.
Denna satsning bör dock vara temporär, tre år vore lämpligt, 2016-2018.
Hanteringen bör inte skilja sig speciellt mycket åt jämfört med det vanliga
investeringsstödet, d. v. s. en skriftlig ansökan skickas in till förvaltningen
senast den 31/10 året innan investeringen skall göras. Beslut om beviljande
lämnas i december. Utbetalning av beviljat investeringsstöd görs succesivt
under året i takt med att verifikationer på gjorda utlägg lämnas in.
För att öka delaktigheten kring hur ansökningar/investeringar ska prioriteras
bör en dialog med den nyligen skapade Ryttaralliansen ske innan beslut tas
av ansvarig tjänsteman i december. Basfaciliteter, vatten, toalett, värme o.s.
v. kommer att ha högst prioritet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Parallellt måste ridföreningarna också få information om vilka ytterligare
bidrag man kan söka från kommunen, men också få stöd och hjälp i att hitta
andra bidragsgivare. Där kommer föreningscoachen att ha en viktig och
stöttande roll.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 5 februari 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2015, § 27.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KFN 2012/0141

Åtgärdsvalsstudie ny bad- och simanläggning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- hemställa hos kommunstyrelsen om att genomföra en förstudie för en ny
bad- och simanläggning på Håstens fritidsområde inför investeringsbudget
2017-2018
- förstudien vid sidan om den antagna verksamhetsbeskrivningen skall
utreda kostnaden för en utökning av simbassängen till 25x50 meter, samt att
- godkänna en förstudiekostnad om 6 070 750 kr och att denna kostnad
kommer att belasta kultur- och fritidsnämndens resultat om investeringen ej
genomförs.
Reservation
(S) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Sven Andersson (M) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- hemställa hos kommunstyrelsen om att genomföra en förstudie för en ny
bad- och simanläggning på Håstens fritidsområde inför investeringsbudget
2017-2018 - förstudien vid sidan om den antagna verksamhetsbeskrivningen skall
utreda kostnaden för en utökning av simbassängen till 25x50 meter, samt att
- godkänna en förstudiekostnad om 6 070 750 kr och att denna kostnad
kommer att belasta kultur- och fritidsnämndens resultat om investeringen ej
genomförs.
Linda Berggren (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- förstudien skall utreda också en 50 meters bassäng som alternativ till den
av 25 meters bassängerna i verksamhetsbeskrivningen som inte har höj- och
sänkbar botten samt att
- utreda en lösning där de två 25 meters bassängerna i verksamhetsbeskrivningen, varav en med höj- och sänkbar botten, kan integreras så att
de tillsammans kan bilda en flexibel 50-meters bassäng samt att
- möjlighet till svikt tas med i förstudien så att även denna märkestagning är
möjlig.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden beslutar i enlighet med Sven Anderssons (M) yttrande.
Omröstning begärs
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till Sven Anderssons förslag.
Nej-röst för bifall till Linda Berggrens förslag.
Med 7 ja-röster f och 4 nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden bifalla
Sven Anderssons förslag.
Beslutande
Sven Andersson (M)
Kaarina Andersson (M)
Camilla Bengtsson (C)
Inger Brosved (FP)
Pierre Ringborg (MP)
Paul Willner (KD)
Linda Berggren (S)
Roland Ryberg (S)
Viveca Haugness (S)
Göran Stark (S)
Christofer Bergenblock (C)
Summa

Ja
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
7

4

Beskrivning av ärendet
Föreligger av förvaltningen utarbetat förslag till åtgärdsvalsstudie avseende
en ny bad- och simanläggning i Varberg.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 5 februari 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2015, § 28.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:

Justerandes sign
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Dnr KFN 2015/0009

Yttrande angående lokalförsörjningsplan gällande Varbergs
kommuns lokalbestånd - 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förvaltningens yttrande som sitt eget avseende lokalförsörjningsplan
för Varbergs kommuns lokalbestånd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-11-11 (KS 2013/0559)
att remittera lokalförsörjningsplan 2015 avseende Varbergs kommuns
lokalbestånd till samtliga berörda nämnder för yttrande.
Syftet med lokalförsörjningsplanen är
• att på ett överskådligt sätt redovisa kommunens lokalbestånd och
dess användningsområden
• att skapa ett verktyg för att möjliggöra planering av det framtida
lokalbehovet
• att bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och
kostnadseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten

Yttrande
Förvaltningen har aktivt deltagit i framtagandet av lokalförsörjningsplanen
genom att beskriva de olika typer av anläggningar och lokaler som kulturoch fritidsnämnden hyr för sin verksamhet samt beskrivit de behov av
anpassningar som bedöms vara nödvändiga. Den tekniska statusen har
serviceförvaltningen bidragit med. Dessa beskrivningar redovisas under
punkt tio i lokalförsörjningsplanen. Planen redovisar kultur- och
fritidsnämndens lokalbestånd och kommande behov på ett bra sätt och
nämnden har inga ytterligare synpunkter att tillföra.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 16 januari 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2015, § 31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr.

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2014/0018

Granskningshandling för detaljplan för skola och idrottshall i
Trönninge
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka granskningshandling för detaljplan för skola och idrottshall i
Trönninge, under förutsättning att det i fortsatt planering bevakas att det på
sikt ska etableras en utomhusarena för friidrott med fotbollsplan i direkt
anslutning till området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger i Trönninge, 3 km norr om Varbergs stadskärna.
Planförslaget möjliggör nybyggnad av skola och idrottshall. Tomten är
drygt 65 000 m². Planen tillåter en byggnadshöjd på 16 meter vilket
möjliggör 3 våningar. Avsikten är att planen ska vara flexibel och
möjliggöra utbyggnad under en lång tid. Skolan, som ska stå klar ht 2017,
kommer uppföras i två våningar. Idrottshallen kommer inrymma en
friidrottshall, en gymnastikhall och en vanlig idrottshall med tillhörande
omklädningsrum.
Med utgångspunkt i att det redan genomförts arkeologiska utredningar
bedöms att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga eller
motiverade inför fortsatt detaljplaneläggning av aktuellt område.
Yttrande
De områden som ligger inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde är
dels den del som behandlar fornlämningar och kulturhistoria och dels den
del som beskriver bebyggelse och infrastruktur enligt planförslaget.
Nämnden vill tydliggöra att man i fortsatt planering behöver bevaka att det
också ska kunna etableras en utomhusarena för friidrott med fotbollsplan i
direkt anslutning till området.
Man bör dessutom redan i ett inledande skede planera för konstnärlig
gestaltning.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 21 januari 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2015, § 33.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdr.

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KFN 2014/0139

Kulturplan för barn- och unga
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen utarbetat ett förslag till kulturplan för barn och
unga.
Kulturplanen skall sätta ramar, riktlinjer och struktur för arbetet med kultur
för barn och unga. Planen skall tydliggöra roller och ansvar fördelat på barnoch utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Planen innehåller även en s.k. ”kulturgaranti” vilket innebär att man listar
upp vilka kulturupplevelser som försäkras barn och unga i Varbergs
kommun.
Barnkultursamordnare Sofia Määtä Lagerlöf och Lovisa Sandberg Ronan,
utvecklingsstrateg från barn- och utbildningsnämnden, presenterar förslag
till kulturplanen som kommer att behandlas politiskt i mars och april
månad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11februari 2015, § 34.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Dnr KFN 2015/0012

Jämställdhet i beslut och ärendehantering
Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning har sedan ett par år tillbaka
arbetat med jämställdhetsintegrering i respektive processer. Nämnden
beslutade bl.a. den 24 september 2014, § 120, att det varje år i nämndens
årsredovisning skall finnas en kartläggning och analys av resursfördelning
inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden.
Genusperspektivet ska också genomsyra ärendehantering när det gäller
beslutsfattande samt framtagande av underlag till densamma.
Förvaltningen har tagit fram förslag till checklistor som kan användas som
hjälp vid båda tillfällen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2015, § 34.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 34

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ks § 17 – 2015-01-27. Nytt gatunamn på Sörse (Dnr KFN 2014/0183)
2. Rapport - Demokratiforum för ungdomar (Dnr KFN 2015/0029)
3. Protokoll – kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2015-02-11
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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