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Kfn § 35

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar om:
- i samband med nästa nämndsmöte en 22 april, så kommer förmiddagen att
ägnas åt arbete med nämndens mål inför 2016
- planerade organisationsförändringar på kultur- och fritidsförvaltningen,
vilket kommer upp som ett beslutsärende på nästa möte den 22 april
- kulturplan för barn och unga, lägesrapport
- inbjudan till ”Rosenfred – en hyllning” som äger rum 25-27 juni
2. Kulturchef Ingemar Arnesson rapporterar från möte med Region Halland
angående Kulturresidens
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0034

Månadsrapport januari-februari 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens utfall uppgår till 17 769 tkr efter februari
månad. Det motsvarar en förbrukning på 13 %. Inga avvikelser från budget
bedöms inträffa.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2015, § 38.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 17 mars 2015, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0010

omklädningsbyggnad

-

godkännande

av

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- återremittera
ärendet till förvaltningen för genomgång
kostnadsposterna, samt utredning av alternativa lösningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

av

Beskrivning av ärendet
De fyra befintliga omklädningsrummen som finns vid Ankarhallen idag är i
mycket dåligt skick och går inte att underhålla, därutöver är behovet
ytterligare fyra omklädningsrum för att klara både konstgräsplanens och
idrottshallens behov. Totalt behöver alltså anläggningen åtta nya
omklädningsrum inkl. faciliteter, men då är anläggningen också förberedd
att möta det framtida behovet av ytterligare en idrottshall som kultur- och
nämnden aviserat.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-01-29, att hemställa hos
kommunstyrelsen om att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att
genomföra en förstudie av en ny omklädningsbyggnad vid Ankarvallen.
Den framtagna förstudierapporten anger en totalkostnad för att anpassa och
bygga åtta nya omklädningsrum till 40 900 tkr i 2017 års kostnadsläge.
Investeringen finansieras genom upprättande av internhyresavtal mellan
serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Hyran beräknas
bli 3 335 tkr/år.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 6 mars 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11mars 2015, § 48.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KFN 2013/0059

Utredning av förslag om att bredda A-plan i Varbergs
Idrottshall - förstudierapport
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna framtagen förstudierapport och beräknad kostnad för att bredda
A-plan i Varbergs idrottshall
- förorda alternativ tre i förstudierapporten, till en kostnad om 2 247 tkr,
samt att
- förutsättningen för att investeringen genomförs är att den finansieras via
Sparbanksstiftelsen och inte innebär några kapitalkostnader eller ökade
driftkostnader för kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
HK Varberg har vid två tillfällen, 2012 och 2014, initierat behovet av att
bredda A-plan i Varbergs idrottshall för att få en spelplan godkänd för spel i
Allsvenskan. Förslaget som initierades 2012 avslogs av kultur- och
fritidsnämnden (KFN 2013/0059) med motiveringen att nyttan inte stod i
relation till kostnaden.
Sensommaren 2014 inkom HK Varberg med en ny förfrågan, nu med en
finansiär i form av Sparbanksstiftelsen. Kultur- och fritidsnämnden
beslutade då att föreslå att en förstudie skulle upprättas för breddningen av
A-plan,
varpå
kommunstyrelsen
därefter
beslutade
att
samhällsutvecklingskontoret skulle genomföra förstudien.
VFAB har tagit fram en förstudierapport med sex olika alternativ, förslaget
som förordas av samhällsutvecklingskontoret och kultur- och
fritidsförvaltningen är alternativ 3 (2 250 tkr.) Det förslaget innebär att Aplan breddas med 0,9 meter åt bägge håll och att alla banors placering
behålls. Detta är en symmetrisk lösning, dock bli antalet sittplatser färre,
840 jämfört med 970 i alternativ med breddning enbart åt öster. Kultur- och
fritidsförvaltningen tillsammans med berörda föreningar anser att
minskningen i läktarplatser är acceptabel.
Förutsättningen för att investeringen blir av är att den finansieras via
Sparbanksstiftelsen och inte innebär några kapitalkostnader eller ökade
driftkostnader för kommunen.
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Yttrande
VFAB har på uppdrag av samhällsutvecklingskontoret tagit fram sex förslag
på hur A-plan kan breddas.
− Kalkyl 1, bredda 1,7 m åt öster inkl. facelift, alla banor behålls utom
handbollsplanen som centreras. 970 åskådarplatser. Kostnad: 1 720
tkr.
− Kalkyl 2, bredda 1,7 m åt öster inkl. facelift, alla banor centreras.
970 åskådarplatser. Kostnad: 1 790 tkr.
− Kalkyl 3, bredda 0,9 m åt båda håll inkl. facelift, alla banors
placering behålls. 840 åskådarplatser. Kostnad: 2 550 tkr.
− Kalkyl 4, bredda 1,7 m åt öster inkl. nytt sportgolv, alla banor
behålls utom handbollsgolvet som centreras. 970 åskådarplatser.
Kostnad: 2 205 tkr.
− Kalkyl 5, bredda 1,7 m åt öster inkl. nytt sportgolv, alla banor
centreras. 970 åskådarplatser. Kostnad: 2 266 tkr
− Kalkyl 6, bredda 0,9 m åt båda håll inkl. nytt sportgolv, alla banors
placering behålls. 840 åskådarplatser. Kostnad: 3 030 tkr.
Tre förslag (4-6) innebär att man byter ut hela golvet mot ett helt nytt
sportgolv. Detta finns egentligen ingen anledning till då det befintliga golvet
är relativt nytt och det finns metoder för att bygga ihop nytt golv med äldre
golv. För att flytta banorna på den befintliga mattan görs en s.k. ”facelift”,
man lägger ytterligare ett skikt på befintligt golv.
Skillnaden mellan alternativ 1 och 2 är banornas centrering, gällande
alternativ 2 och 3 är skillnaden av estetisk karaktär då planen och läktarna
blir symmetriska i alternativ 3, dock blir antalet sittplatser färre. Kultur- och
fritidsförvaltningen i samråd med berörda föreningar bedömer att alternativ
3 är mer lämpligt och att minskningen i läktarplatser är acceptabelt.
Förutsättningen för att investeringen blir av är att den finansieras via
Sparbanksstiftelsen och inte innebär några kapitalkostnader eller ökade
driftkostnader för kommunen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 16 mars 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2015, § 58.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2011/0046

Ungdomsgården i Träslövsläge
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna framtagen förstudierapport (KFN 2011/0046-16) för att bygga
om del av gamla Ankarskolan till lokaler för ungdomsverksamhet
- godkänna en investeringskostnad om 8 850 tkr för ombyggnaden och 750
tkr för inventarier, samt att
- nämndens investeringsplan kompletteras med ”Ombyggnad av gamla
Ankarskolan till lokaler för ungdomsverksamhet” för genomförande senast
2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av att det finns behov av nya lokaler för
ungdomsverksamheten i Träslövsläge har kultur- och fritidsnämnden tagit
beslut 2013-12-18 om att begära hos kommunstyrelsen att uppdra åt
samhällsutvecklingskontoret att ta fram en förstudie för ombyggnation av
gamla Ankarskolan till lokaler för ungdomsverksamhet.
Den framtagna förstudierapporten anger en totalkostnad för att bygga om
del av gamla Ankarskolan till 8 850 000 kr (exkl. inventarier) i 2016 års
kostnadsläge.
Investeringen finansieras genom upprättande av internhyresavtal mellan
serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Hyran i befintlig
ungdomsgård är idag 347 000 kr/år, den nya hyran beräknas bli 1 007 000
kr/år.
Yttrande
I den förstudierapport, daterad 2015-02-04, som VFAB på uppdrag av
samhällsutvecklingskontoret tagit fram beskrivs att målsättningen varit att
skapa en lokal där verksamheten kan bedrivas under en längre tid.
Lokalerna föreslås, utifrån sina förutsättningar, anpassas till nämndens
verksamhetsbeskrivning och kommer att genomgå en omfattande
ombyggnation och renovering. Fokus ligger på att få rätt anpassade
utrymmen för olika behov, bra gemensamma ytor med god tillgänglighet
och logistik. En del av ytan planeras för att kunna övernatta i då viss
aktivitet kräver det. Det ska också finnas möjlighet till verkstad för
Justerandes sign
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mopeder, förråd och garage för utrustning samt en utemiljö som är kreativ
och som ungdomarna kan påverka och förändra över tid.
Budget och förändrad driftkostnad
Totalkostnad för att bygga om del av gamla Ankarskolan för kultur- och
fritidsnämnden är kalkylerat i 2016 års kostnadsläge till 10 470 tkr
(inklusive inventarier):

Investeringen finansieras genom upprättande av internhyresavtal mellan
serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Hyran i befintlig
ungdomsgård
är
idag
347 tkr/år.
Efter
ombyggnation
och
verksamhetsanpassning i de nya lokalerna beräknas hyresökningen bli
723 tkr/år, vilket innebär att den nya hyran blir 1 070 tkr/år.
Om beslut fattas i kommunfullmäktige i juni 2015 kan projektering påbörjas
2015-08-01.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 16 mars 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2015, § 49 samt den 18
mars 2015, § 57.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0043

Förslag till investeringsbudget 2016-2020
Beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar att
- anta förslag till investeringsbudget 2016 och plan 2017-2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunens nya 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.
Den nya 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.
Förvaltningen har under året tagit till sig den nya arbetsmetoden för
investeringar på ett framgångsrikt sätt och skapat bra rutiner för att skriva
fram åtgärdsval och vara delaktiga i förstudierna. Dock har förvaltningen
uppmärksammat att det finns problem med den nya investeringsprocessen,
då förstudierna i de flesta fall tar alldeles för lång tid att genomföra.
Konsekvenserna blir att kultur- och fritidsnämnden 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
2016 samt plan 2017-2020.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 2 mars 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2015, § 40 och den 18
mars 2015, § 55.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KFN 2015/0026

Internkontrollplan 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förslag till internkontrollplan 2015 med föreliggande riskanalys som
underlag
- återrapportering till nämnden sker i samband med tertial- och
delårsrapporten, samt att
- slutredovisning sker på nämndens sammanträde i januari 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 fritidsnämndens arbetsutskott beslutade den 2 februari 2015, §
17, att fokusera på följande internkontrollpunkter under 2015:
- Uppföljning av bidrag till arrangörsföreningar
- Utveckling av kulturen på landsbygden.
Justerandes sign
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Förvaltningen har utifrån detta beslut utarbetat förslag till internkontrollplan
för 2015.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 3 mars 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2015, § 39.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0006

Lokalförsörjningsplan kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan för 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen
har
uppdaterat
kulturoch
fritidsnämndens
lokalförsörjningsplan
för
2015
med
underlag
kopplat
till
idrottsanläggningar, kulturanläggningar och ungdomsanläggningar. Planen
kommer att ligga till grund för kommande års investeringar och uppdateras
årligen. Tidigare har lokalförsörjningsplanen gått under namnet ”Utredning
avseende investeringar och reinvesteringar i idrottsanläggningar på kort och
på lång sikt”.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 4 mars 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2015, § 41 och den 18
mars 2015, § 56.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0021

Revisionsrapport "Granskning av verksamhetsbokslut och
god ekonomisk hushållning"
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden besluta att
- lägga rapporten ”Granskning av verksamhetsbokslut och ekonomisk
hushållning” till handlingarna, samt att
- beakta rapportens slutsatser i samband med utformningen av nya mål och
indikatorer inför 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Varbergs kommuns revisorer granskat Kulturoch fritidsnämndens verksamhetsbokslut 2013 och hur mätning av mål,
resultat och prestationer har skett i förhållande till tilldelade resurser. Även
miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsbokslut har varit föremål för
granskning.
Revisorernas granskning konstaterar att kultur- och fritidsnämnden har god
ordning på ekonomin och att det finns en tydlig koppling mellan nämndens
mål och kommunfullmäktiges mål. Man konstater att måluppfyllelsen är
god men menar att det är svårt bedöma effekterna då det flesta av
aktiviteterna som är kopplade till målen är kvantitativa.
Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden tar till sig och delar KPMG:s bild av det
förbättringsområdet som anges för 2013 års verksamhetsbokslut. Dock har
nämnden utvecklat sin uppföljning av både mål och ekonomi sedan 2013
och menar att förbättringsområdet till viss del är åtgärdat i följande års
verksamhetsbokslut, men konstaterar ändå att det finns mer att göra inom
området.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 19 februari 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2015, § 43.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0022

Granskning

av

hantering

av

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporten ”Granskning av hantering av föreningsbidrag” till
handlingarna, samt att
- godkänna den handlingsplan förvaltningen tagit fram för att se över de av
revisionen belysta förbättringsområdena.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Varbergs kommuns revisorer har KPMG granskat riktlinjer
och rutiner kring föreningsbidrag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för
2014 och omfattar kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden.
KPMG konstaterar att hanteringen av föreningsbidragen inom kultur- och
fritidsnämnden ligger på en tillfredsställande nivå, men lyfter fram en del
förbättringsområden kopplat till uppföljning, blanketter och styrdokument.

Yttrande
Nämnden tar till sig och delar KPMG:s bild av de förbättringsområden som
behöver ses över och kommer att följa huvuddelen av rekommendationerna:
− Stickprov kopplat till LOK-stödet kommer att systematiseras och
rutinen dokumenteras i ”Rutiner för tillsyn och kontroll”.
− Dokumentet ”Rutiner för tillsyn och kontroll” skall tas upp i
förvaltningens ledningsgrupp för fastställelse och beslutsdatum.
− Blanketter (inkl. uppföljningsblanketter) tas fram till de
bidragsformer som så kräver (projektbidrag och investeringsbidrag).
− Föreningsstöd/föreningsbidrag kommer att från 2015 integreras i
kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan.
Justerandes sign
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− Frågan om en eventuell ”normblankett” för föreningar att fylla i för
att intyga att man utgår ifrån kultur- och fritidsnämndens normer är
något som nämnden i nuläget inte känner är aktuellt att införa.
Framgångsfaktorn när det gäller att få föreningar att arbeta med
värderingar och normer är utbildning och dialog. För att lyckas med
detta har fritidsavdelningen anställt en föreningscoach och en
friskvårdsutvecklare som tar sig an frågor kring rasism, fair play,
jämställdhet och mobbning men också droger, alkohol, tobak och
dopning.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 19 februari 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2015, § 43.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0024

Policy och strategi för ANDT (alkohol, narkotika, dopning,
tobak) i Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förslaget till ANDT-policy och ANDT-strategi med följande
synpunkter: Texten behöver förtydligas i det stycke i strategin som beskriver arbetet med
prioriterade områden. Texten avser att vägleda nämnder och bolag i att
skriva handlingsplaner och bör därför vara tydlig och lätt för alla att ta till
sig.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I Varberg ska alla människor ges förutsättningar till en god livskvalitet och
hälsa. Alkohol, narkotika, dopning och tobak är alla riskfaktorer för ohälsa.
ANDT-relaterade problem svarar för en stor del av sjukdomsrelaterade,
sociala och ekonomiska kostnader för samhället. Kommunen ska arbeta
främjande och förebyggande, för att bidra till en positiv utveckling för
medborgaren och för att förhindra uppkomst av ANDT-relaterade problem.
Barn, ungdomar, unga vuxna och föräldrar är särskilt prioriterade grupper i
ANDT-arbetet. I kommunens ANDT-arbete är tre mål särskilt prioriterade:
-

-

-

Varbergs kommun skall vara fritt från narkotika och
dopningspreparat och med en minskad tobaks- och
alkoholkonsumtion
Alla barn och ungdomar i Varberg ska ha en trygg uppväxt i miljöer
fria från narkotika och dopning samt negativa konsekvenser av
alkohol och tobak
Riskbruk och skadeverkningar, på grund av eget eller andras bruk av
alkohol, narkotika, dopningspreparat eller tobak ska minska

Kommunens policy och strategi visar de prioriteringar som bör göras, hur de
ska planeras, genomföras och följas upp i förvaltningar och bolag.

Yttrande
Nämnden bedömer att en kommungemensam policy och strategi för ANDT
är en viktig plattform för ökad samverkan i det förebyggande arbetet mellan
nämnder, bolag och externa parter. Det förebyggande arbetet bör få en
tydlig status för att främja hälsa och för att snabbt kunna agera när problem
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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uppstår. Nämnder föreslår att nätverket ”Trygg i Varberg” blir motor i det
ANDT-förebyggande arbetet i samverkan, som komplement till det dagliga
arbetet inom nämnder och bolag.
Jämställdhetsbedömning
Den vanligaste drogen i Sverige är alkohol, följt av tobak. Av
narkotikasorterna är det cannabis som används mest. Under en rad år har
alkoholkonsumtionen minskat bland de skolungdomar i årskurs 9 som
svarar på CAN:s drogvaneundersökning. Ibland tror en del att ungdomar
använder andra droger istället för alkohol, men det stämmer inte - det finns
ingen uppgång för till exempel narkotika eller sniffning.
I undersökningen Skolelevers drogvanor 2014 kan vi läsa att fler flickor än
pojkar i årskurs 9 har druckit alkohol någon gång och samma förhållande
gäller rökning, omvänt är det fler killar än tjejer i samma årskurs som någon
gång använt narkotika. Samma förhållande råder i åk 2 på gymnasiet. Det
är viktigt att utgå från kunskap om hur bruk och missbruk av ANDT
förhåller sig i området där man verkar. Kunskap finns i statistik och genom
kännedom om befolkningen. All statistik om ANDT finns könsuppdelad
vilket ger en god bild om särskilda satsningar behöver göras på flickor och
pojkar, kvinnor och män. Kommunens policy och strategi för ANDT
poängterar särskilt att det förebyggande arbetet ska genomsyras av en
helhetssyn vilket innebär att det ska präglas av ett folkhälsoperspektiv, ett
barnperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och ett jämlikhetsperspektiv.
Således förväntas ANDT-policyn och strategin bidra till att utjämna
skillnaderna mellan flickor och pojkar, kvinnor och män i positiv riktning.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 24 februari 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2015, § 44.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0037

Remissyttrande över motionen om kombinerad Rast- och
informationsplats vid Viskans mynning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka motionen under förutsättning att stor hänsyn tas till de
riksintressen som finns angående naturen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
En motion har inkommit i vilken förslag läggs att kommunen ska utreda och
initiera en kombinerad rast- och informationsplats vid Viskans mynning.
Tanken är att placera en rastplats öster om, och en informationsplats väster
om, gamla E6:an. Längs med Kattegattleden är planen att ett antal
”Gateways” med service och information till besökare skapas. Detta skulle
kunna vara en sådan.

Yttrande
Inget hinder föreligger att utreda förutsättningarna för en rast- och
informationsplats i området. Att skapa en bra sådan plats för exempelvis
cykelturister som färdas längs med Ginstleden/Kattegattleden är önskvärt.
Man bör dock ta stor hänsyn till de riksintressen som finns angående
naturen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 2 mars 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2015, § 45.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 47

Sammanträdesprotokoll
2015-03-24

19

Dnr KFN 2014/0069

Redovisning av användning av anslag ur nämndens
resultatreserv till kulturavdelningen för att utveckla
Komedianten
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens redovisning av hur medel ur nämndens
resultatreserv använts i syfte att utveckla kulturhuset Komedianten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kulturavdelningen genomförde under 2014 en analys av de två år som
kulturhuset Komedianten har varit i drift. Det konstaterades att lokalerna
fungerar tillfredställande och verksamheterna har lyckats fånga en stor
mängd besökare under de här åren. I det sammanhanget framkom dock
behov av förbättringar inom några lokaler och områden för att göra
tillgängligheten bättre och ge brukare mer service och sammanhang. I
åtanke var också behov för en förväntad arrangemangsutveckling. Det
föreslogs investeringar för att förstärka informationsmedia, teknikresurser
inom verksamheterna och nya kompletterande inredningar.

Yttrande
Kulturavdelningen bedömer att alla investeringar har gett förhöjd beredskap,
underlättat koordinering, effektiviserat bemötandet till brukarna och internt
inneburit bättre förutsättningar att hantera sammanhang som verksamheten
kräver.
Av de av nämnden anslagna 270 000 kr har 252 396 kr förbrukats för
projektet.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 23 februari 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 november 2015, § 16.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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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
- godkänna förvaltningens redovisning av hur medel ur nämndens
resultatreserv använts i syfte att utveckla arrangemangsverksamheten inom
kulturavdelningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Två resursanalyser om arrangemangsutveckling har tagits fram under hösten
2014 med stöd av medel från resultatreserven. Dels om kreativa
konferenser, dels om kreativa samarrangemang. Rapporterna visar på
möjligheter och förutsättningar för att genomföra kreativa konferenser i
kulturhuset Komedianten och presenterar strategier och förslag för hur man
skall kunna utveckla kreativa samarbeten mellan kommunens förvaltningar,
föreningar, studieförbund och andra aktörer som berörs eller kan tänkas
beröras av Varbergs kulturliv. I resursanalyserna belyses också den
nuvarande
verksamheten
med
tillhörande
samarbeten
och
målgruppsinriktningar för att på så vis se hur man kan förädla och utveckla
det som redan finns och görs.

Yttrande
Resursanalyserna av kreativa konferenser och kreativa samarbeten ger
kulturavdelningen och förvaltningen i stort en mycket bra grund för nya
samarbetsformer och strategisk utveckling av verksamheter som stärker det
lokala kulturlivet, inbjuder nya målgrupper och stärker den kreativa sektorn
inom Varberg.
Av nämndens anslag på 270 000 kr har 203 631 kr använts för projektet.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 23 februari 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 29015, § 47.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0265

Ansökan
om
investeringsbidrag
till
samlingslokaler, Videbergs byggnadsförening

allmänna

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå kommunfullmäktige att bevilja Videbergs byggnadsförening 31
500 kr för installation av tre nya värmepumpar för att förbättra
inomhusklimatet i Videbergslokalen under förutsättning att Boverket
beviljar 45 000 kr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Videbergs byggnadsförening ansöker om bidrag hos Boverket för
installation av tre nya värmepumpar för att förbättra inomhusklimatet i
Videbergslokalen till en total kostnad av 90 000 kr.

Yttrande
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden,
kommunen för 35 % och föreningen för återstående 15 %. Föreningen bör
sträva efter att själv i möjligaste mån finansiera de 15 % av kostnaderna
genom ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 5 mars 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2015, § 50.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KFN 2015/0033

Samrådshandlingar,
Gödestadsvägen

detaljplan

Brunnsberg

vid

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- inte tillstyrka detaljplanen i den utformning som föreslås utan istället
beakta förslaget om annan disponering av byggnaderna med varsamhet om
skogsområdet som naturupplevelse och plats för rekreation. Förslaget borde
även inbegripa konstnärlig gestaltning för hela området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger öster om bostadsområdet Brunnsberg, ca 1 km nordost
från Varbergs centrum, och omfattar ca 25 000 m2 (2,5 ha). Planområdet
innefattar fastigheterna del av Getakärr 2:21, del av Getakärr 2:57, vilka ägs
av Varbergs kommun, samt Bumerangen 1 och del av Sadeln 2, vilka ägs av
Varbergs Bostads AB. Planområdet omfattar bebyggelsen i kv Bumerangen,
en förskola uppförd i en våning med träfasad och sadeltak. Inom del av
fastigheten Sadeln 2 som infattas av planområdet finns en parkeringsplats
och en byggnad för teknisk anläggning (värmecentral). Planförslaget
medger bostadsbebyggelse (flerbostadshus), parkeringshus samt skola
(förskola).

Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden anser att ta i anspråk stadsnära naturområden
kan vara olämpligt om det inte sker på ett varsamt sätt. Nämnden anser
också att förskolan bör läggas mot den mera skogsnära omgivningen i NÖ.
Barnens närhet till naturen är mer värdefull när bostadshus inte begränsar
förskolans möjlighet att använda skogen som en naturlig del i sin
verksamhet. Man bör även se över Brunnsbergsskogens möjligheter som en
plats för rekreation för alla åldrar. Vidare bör en konstnärlig gestaltning
beaktas för hela Brunnsberg och utredas i samband med de möjliga
förändringarna.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 3 februari 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2015,§ 19.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
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Kfn § 51

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kf § 11 – Fyllnadsvall av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (Dnr KFN
2015/0056).
2. Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2015-03-11 (Dnr
KFN 2014/0276)
3. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2015-03-18 (Dnr
KFN 2014/0276).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-03-24

24

Kfn § 52

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Avslag till Varbergs Ridklubbs ansökan om bidrag på 750 000 kr.
Delegeringsbeslut: Maria Lind (Dnr KFN 2015/0038).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0083

Information om förstudien för idrotts-, gymnastik- och
friidrottshall i Trönninge
Fritidschef Maria Lind informerar om den pågående förstudien kring
Trönninge idrottscentrum med idrottshall, gymnastikhall och friidrottshall i.
Rapporten avlades även på Ks au 2015-03-03, § 71.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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