Sammanträdesprotokoll
2013-01-30

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

1-14

Plats och tid

Fävren, kv Postmästaren, kl. 14.00-16.15

Beslutande

Christofer Bergenblock (C), ordf.
Sven Andersson (M)
Åse Craft Andersson (M)
Kaarina Andersson (M)
Karolina Mourou (C)
Michael Bonde (FP)
Lars-Ingvar Lindblom (M)
Tommy Magnusson(M)

Linda Berggren (S)
Viveca Haugness (S)
Magnus Nicklasson (S)
Christoffer Johansson (S)
Lars O Hellsborn (MP)

Övriga deltagare

Andja Arnebäck, kulturskolechef
Jenny Engler, utredare
Per Falk, bibliotekschef

Anders Ramsby, förvaltningschef
Mattias Sjöström, kommunikatör
Johan Suomela, ekonom

Utses att justera

Kaarina Andersson

Justeringens plats och
tid

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2013-02-06

Sekreterare

Jolanta Mittag

Ordförande

Christofer Bergenblock

Justerande

Kaarina Andersson

Ersättare –
ej tjänstgörande

Paragraf

BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

30 januari 2013

Datum för anslags
uppsättande

8 februari 2013

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokoll

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25, Varberg

Underskrift

Jolanta Mittag

1-11

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-01-30

2

Kfn § 1

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Anders Ramsby rapporterar om:
- Psynkprojektet som kultur- och fritidsnämnden kommer att medverka i
tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
- pågående diskussioner med Varbergs BoIS om ny läktare på
Påskbergsvallen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2011/0046

Placering av ungdomsgården i Träslövsläge
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- planera för etablering av ungdomsgården i Träslövsläge
nuvarande lokaler när den nya skolan står färdig, samt att

i Ankarskolans

- ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en verksamhetsbeskrivning som
utgångspunkt för hur de nya lokalerna skall användas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ungdomsgården i Träslövsläge bedriver verksamhet i lokaler som inom kort
måste lämnas. Förvaltningen har ettårsavtal med möjlighet till förlängning,
bedömningen är att verksamheten kan vara kvar i nuvarande lokaler ca 1-2
år.
Eftersom behovet att finna nya lokaler för ungdomsgården har varit känt
sedan några år tillbaka har förvaltningen under tiden tagit fram olika
alternativa förslag till placering och redovisat dessa för kultur- och
fritidsnämnden.
Arbetsutskottet beslöt den 12 september 2012, § 89, att ge förvaltningen i
uppdrag att ånyo utreda olika alternativ för ungdomsverksamheten i
Träslövsläge på kort och lång sikt då förslaget om etablering i Scapahuset
(f.d. Bertilssons bageri) överklagats av grannarna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 januari 2013, § 2.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KFN 2012/0037

Årsredovisning 2012
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- kulturskolans mål att bredda utbudet anses vara uppfyllt
- i övrigt godkänna årsredovisningen för 2012
- hemställa hos kommunstyrelsen om att driftöverskottet motsvarande
410 tkr tillförs kultur- och fritidsnämndens resultatreserv (fond), samt att
- hemställa hos kommunstyrelsen om att investeringsöverskottet
motsvarande 4 416 tkr överförs till nästa år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden visar ett driftunderskott på 235 tkr för 2012.
Men tar man hänsyn till utnyttjad resultatreserv (fond) samt äskanden som
KF beslutat om så blir det ett positivt utfall på 1 145 tkr. Av de överskottet
föreslås att 410 tkr tillförs nämndens resultatreserv.
Investeringsredovisningen visar ett överskott på 4 506 tkr. Av överskottet
föreslås att 4 416 flyttas över till 2013.
Av nämndens femton uppsatta mål anses sju mål uppfyllda, sju mål delvis
uppfyllda och ett mål anses ej uppfyllt.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 januari 2013, § 16.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2013/0004

Delegeringsförteckning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna upprättat förslag till reviderad delegeringsförteckning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nu gällande delegeringsförteckning antogs av kultur- och fritidsnämnden
den 28 mars 2012, § 26. De förändringar som nu är genomförda är av
mindre karaktär.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 4 januari 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 januari 2013, § 4.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0028

Badutredning för Varbergs kommun - uppföljning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens uppföljningsrapport avseende besöksstatistiken i
kommunala simanläggningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav under våren 2012 förvaltningen i uppdrag
att utreda orsakerna till det minskade besöksantalet i Veddige simhall och
Simstadion samt minskningen av allmänhetens besök till Håstens simhall
samt uppdrog åt förvaltningen att komma med förslag till åtgärder för att
vända den negativa trenden.
I augusti 2012 godkände nämnden den rapport som förvaltningen tagit fram.
Till nämndsammanträdet i januari 2013 har förvaltningen ombetts att
inkomma med en kortare uppföljning av hittills genomförda åtgärder.

Yttrande
De åtgärder som startats under hösten 2012 har i de allra flesta fall fungerat
mycket bra och målet att öka andelen allmänhet som besöker kommunens
badanläggningar ser än så länge ut att nås. Än är arbetet på intet sätt klart,
det återstår mycket att göra utifrån de förslag som antogs av kultur- och
fritidsnämnden i augusti.
För att få ett bra underlag för en mer gedigen utvärdering är det dock viktigt
att både höst- och vårsäsong får passera. Att vända en negativ trend, att
locka nya och gamla kunder tillbaka till anläggningarna tar tid. Att få
boende i Varberg att förstå att det skett förändringar i kommunens bad- och
simanläggningar är något som inte kommer av sig självt. Det är viktigt att
fortsätta på den inslagna vägen, att arbeta med att utveckla verksamhet,
förnya utbud, vara trendkänslig och arbeta med kundfokus. Den allra bästa
marknadsföringen är den som sker från ”mun till mun” och den kräver
positiva helhetsintryck.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 10 januari 2013, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 januari 2013, § 5.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0249

kultur

-

slutbetänkande

av

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förvaltningens förslag till remissyttrande över ”Läsandets kultur –
slutbetänkande av Litteraturutredningen”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Regeringskansliet har för yttrande översänt till Varbergs kommun
”Läsandets kultur – slutbetänkande av Litteraturutredningen”, SOU
2012:65.
Utredningens syfte och innehåll
Litteraturutredningen har analyserat litteraturens ställning i Sverige.
Analysen har skett inom ett flertal olika områden, av vilka några berör
biblioteken direkt, medan andra berör biblioteken mer indirekt. De områden
utredningen analyserar är i stora drag läsfärdighet och läsvanor,
upphovsmännens situation, bokmarknadens utveckling samt en kommande
internationalisering av en traditionellt sett nationell marknad.
Litteraturutredningen kommer fram till att litteraturens ställning i Sverige
glädjande nog är god. Det finns dock ett antal orosmoln som hotar att
försämra situationen framöver. Oron gäller främst de unga generationernas
läsfärdighet och läsvanor som tydligt försämrats, vilket befaras leda till att
de ungas möjligheter att förstå och tillgodogöra sig texter begränsas, så
också möjligheten till egna läsupplevelser. Det finns även fortsatt stora
skillnader mellan olika socioekonomiska grupper.
Huvuddragen i utredningens förslag
Litteraturutredningen föreslår Ett läslyft för Sverige för att motverka dessa
tendenser, med målet att stärka främst ungas läsfärdighet och deras
motivation och lust att läsa. Läslyftet ska pågå under fem år, och bör enligt
utredningen bygga på tydliga mål och innefatta konkreta åtgärder på flera
politikområden. Följande delmål ska vara uppnådda 2018:




Justerandes sign

Läsfärdigheten och motivationen att läsa bland barn och unga ska
öka
Fler barn ska regelbundet få ta del av både fack- och skönlitteratur
Kunskapen om läsningens betydelse ska ha ökat i alla grupper som
idag läser i liten utsträckning.

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-01-30

8

Yttrande
Varbergs kommun ser positivt på Ett läslyft för Sverige. Redan i dag utför
kommunen åtgärder som syftar till ovanstående delmål, bl.a. genom att på i
stort sett alla av kommunens skolor ha utbildade skolbibliotekarier och olika
aktiviteter på stads- och lokalbibliotek som syftar till att väcka barns lust att
ta del av litteratur i olika former. Dessa läsfrämjande åtgärder behöver dock
både samordnas, utvecklas och framför allt utvärderas i större utsträckning
än i dag och där kommer säkert Läslyftet att kunna fungera som en motor
för både metodutveckling och för utvärdering och inte minst för
erfarenhetsutbyte.
Vi ser också mycket positivt på litteraturutredningens förslag till de mer
konkreta åtgärder som direkt knyter an till bibliotekens verksamhet, t.ex.
läsombud i förskolan och utbildade skolbibliotekarier för att stärka
skolbibliotekens roll som pedagogisk resurs. Positivt är också att
utredningen lyfter fram bristen på samordning av folkbibliotekens
läsfrämjande insatser, både inom och utanför skolans värld. Det förekommer
redan i dag många läsfrämjande insatser riktade mot både barn, unga och
vuxna, som dock kunde göras ännu bättre genom samordning både lokalt
och regionalt och åtgärderna skulle också kunna både förbättras och göras
fler genom de medel utredningen föreslår ska tillskjutas inom ramen för
samverkansmodellen. Att föra in läs- och litteraturfrämjande verksamhet i
samverkansmodellen ser vi därför som ett steg i rätt riktning. I första hand
ska åtgärderna riktas mot barn och unga, men vi ser också att det även finns
många vuxna som skulle ha både glädje och nytta av läsfrämjande åtgärder
och att även litteraturförmedling riktad mot vuxna behöver
metodutveckling. Här tror vi att utredarnas förslag om ökat samarbete
mellan folkbibliotek och studieförbund kan komma väl till pass, där
studieförbunden i högre utsträckning än i dag skulle kunna få bidrag även
till läsfrämjande verksamheter, riktade till de grupper som i dag inte får ta
del av litteraturen i samma utsträckning som alla andra.
Vi delar Litteraturutredningens oro för litteraturens ställning i Sverige och
oron över att läsutveckling och läsvanor bland främst unga försämrats. Vi
kan också se att vissa andra grupper riskerar att än mer marginaliseras om
utvecklingen fortgår. Men vi vet också att det på biblioteken runt om i
Sverige finns både kunskap om och en stark vilja att förmedla litteratur och
litteraturupplevelser till både barn och vuxna. Det är dock en verksamhet
som behöver både utvecklas och utvärderas i större utsträckning än vad som
är fallet idag, och vi tror att Litteraturutredningens analys och förslag till
åtgärder är ett steg i rätt riktning mot en stärkt ställning för litteraturen och
demokratin i Sverige.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 7 januari 2013, förligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 januari 2013, § 6.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0237

Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård 2013
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå att diplom för god byggnadsvård tilldelas Carl Wilhelm Bendix,
Stockholm, och Anna Viktoria Bäckerström, Sundsvall, som ägare till
fastigheten Berget 5, Norrgatan 3, Varberg, för sina insatser att bevara och
vårda fastigheten, samt att
- föreslå att diplom för god byggnadsvård tilldelas Peter Börjesson, Varberg,
för hans insatser att förmedla kunskaper om Varbergs kulturhistoriska
miljöer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hallands Museiförening utdelar varje år diplom för god byggnadsvård i
Halland, vilket kan avse både direkta vårdinsatser och opinionsbildande
insatser. Därför önskar museiföreningen nu kultur- och fritidsnämndens
förslag till diplom för god byggnadsvård 2013.

Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård tilldelas årligen
ägare av fastighet, där byggnad eller byggnader iståndsatts och/eller
förnyats på ett miljömässigt och kulturhistoriskt föredömligt sätt. Även till
fastighetsägare som med omsorg vårdar miljömässigt och kulturhistoriskt
värdefulla byggnader. Diplomet kan också tilldelas organisation eller
opinionsbildare som på ett väsentligt sätt gjort insatser för bevarande av
kulturhistoriskt intressanta miljöer eller byggnader.

Yttrande
Diplom för god byggnadsvård föreslås Carl Wilhelm Bendix och Anna
Viktoria Bäckerström, ägare till fastigheten Berget 5. Fastigheten har
benämningen B i Varberg kommuns byggnadsinventering, vilket innebär att
fastigheten har ett regionalt intresse och anses vara så värdefullt, att det inte
bör förändras eller försvinna. Q-märkning med rivningsförbud anses
dessutom vara motiverat. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt- och
arkitektoniskt värde, ett värdigt exempel på god omvårdnad. Fastigheten är
ett flerbostadshus med affärs- och kontorslokaler från 1850- till 1920-talet.
Byggnaden är mycket väl bevarad utifrån sitt ursprung, både exteriört och
interiört. Speciellt är också den väl bevarade gårdsmiljön. Byggnaden har en
sockel av sten. Mot Norrgatan är fasaden i gul puts med fönsteromfattningar
Justerandes sign
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och takgesims (utsmyckningen mellan fasad och yttertak) i rött tegel. I
trapphusen finns blyinfattade färgade rutor. Mot gården har fasaden oputsat
rött och gult tegel.
Diplom för god byggnadsvård föreslås även tilldelas Peter Börjesson,
Varberg. Såväl boende som turistande i Varberg har på olika sätt tagit del av
hans stora kunskap om Varbergs innerstad och dess intressanta kulturmiljö.
I sina mycket populära och uppskattade stadsvandringar, delar han med sig
av sina stora kunskaper, om fastigheter, dess ägare och berättelser om
stadens folk genom tiderna. Han har också medverkat i det årligen
återkommande frukostakademien på Campus med föreläsningar om
Varberg. I lokalpressen har han skrivit artiklar och kåserier om Varberg och
dess unika kulturmiljöer. Peter har också medverkat i olika filmprojekt där
han berättar om Varberg och historien som Sveriges kurort.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 28 december 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 januari 2012, § 7.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0243

Hallands kulturplan 2014-2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hallands kulturplan skall revideras för 2014-2016 i samverkan med
kommunerna och i samråd med kulturskapare och civilsamhället.
Några utgångspunkter för den reviderade kulturplanen är:
- nationella och regionala kulturpolitiska mål och inriktningar som de
beskrivs i Hallands kulturplan 2011-2013
- Regionfullmäktiges beslut om mål och strategier för Region Halland 20122015
- kommunernas mål, strategier, planer och prioriteringar, samt
- uppföljning av kultursamverkansmodellen i enlighet med statlig
förordning och riktlinjer.
Kulturplanen skall styra inriktningar och prioriteringar och konkret beskriva
vad som skall genomföras 2014-2016. Planen skall tydligt kopplas till
kvalitativ och kvantitativ uppföljning.
Region Halland vill ta del av kommunernas mål, strategier, planer och
prioriteringar för kultur. Kommunerna skall beskriva följande:
- hur vill kommunen utveckla kulturen i Halland?
- hur arbetar kommunen med egen plan och prioriteringar för kulturen?
- vad vill kommunen lyfta fram till en dialog med Region Halland?
- vad i övrigt är viktigt att föra in i en reviderad kulturplan?
Hallands kulturplan för 2014-2016 skall, efter bl. a. överläggningar om
processer och remissförfarandet samt beslut, överlämnas hösten 2013 till
statens kulturråd.
Arbetsutskottet har diskuterat ärendet den 16 januari 2013, § 8, samt den 23
januari 2013, § 10, och då beslutat att godkänna förvaltningens förslag som
underlag för Region Hallands reviderade kulturplan för åren 2014-2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 9

Sammanträdesprotokoll
2013-01-30

12

Dnr KFN 2012/0252

Nytt namn på "Värö center"
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka namnet Bua Center som ersättning för nuvarande namn Värö
Center.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreningen Bua Framtid har inkommit med önskemål om att namnändra
Värö center till Bua center. Området ligger i Bua medan Värö förknippas
med den gamla kommunen. Bua är numera en egen postort mot tidigare
Väröbacka.

Yttrande
I dagligt tal benämns numera Värö center som ”Bua center”. Här sker
stundtals förvecklingar då det kan vara svårt att förknippa Värö center med
Bua. ”Kultur och fritids” anläggningar benämns Bua ungdomsgård, Bua
Bibliotek och Bua idrottshall. Dessa anläggningar ligger i eller i nära
anslutning till ”Bua center”. Värö center härstammar från namnet på den
gamla kommunen, Värö kommun.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 10 december 2012, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 januari 2013, § 9.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0173

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ks § 271 – 2012-12-18. Nytt kvartersnamn i hamnområdet, kv. Vikaren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Anstånd med betalning, Varbergs handbollsklubb. Faktura nr 40127846,
fakturabelopp 41 650 kr. Delegation: Johan Suomela (Dnr KFN 2012/007911).
2. Anstånd med betalning, Trönninge BK. Faktura nr 40127858,
fakturabelopp 6 806 kr. Delegation: Johan Suomela (Dnr 2013/0010-1).
3. Anstånd med betalning., Varbergs HK. Faktura nr 40128182,
fakturabelopp 48 665 kr. Delegation: Johan Suomela (Dnr KFN 2013/00102).
4. Anstånd med betalning, Varbergs Hockey, Faktura nr 40128177,
fakturabelopp 50 031 samt faktura nr 40127857, fakturabelopp 36 506 kr .
Delegation: Johan Suomela (Dnr KFN 2013/0010-3).
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