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Kfn § 85

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar om:
- Rosenfred – en hyllning. Tre dagars fest för fred 25-27 juni.
- förvaltningen har till räddningstjänsten överlämnat risk- och
sårbarhetsanalys som bl.a. berör övergrepp, skador, hot och våld
- nytt avtal om biblioteket Campus håller på att förhandlas.
2. Fritidschef Maria Lind informerar om:
- nytt program för fritid för funktionsnedsatta för hösten har kommit ut.
Verksamheten kommer i fortsättningen att fokusera i större utsträckning på
friskvården
- värmeväxlare på Simstadion är utbytt vilket innebär att det tar ett par dagar
att få upp värmen. Allmänheten kommer att kompenseras för olägenheten
- föreläsning ”Framgång är ett val” med Mattias Sunneborn på Folkets hus
den 24 juni.
3. Kulturchef Ingemar Arnesson informerar om
- Region Hallands projekt kring kulturresidens Art Inside Out.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 86

Sammanträdesprotokoll
2015-06-17

4

Dnr KFN 2015/0034

Månadsrapport maj
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga månadsrapporten för maj månad till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Preliminärt utfall efter maj månad tyder inte på några anmärkningsvärda
avvikelser från budget.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 maj 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 93.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0097

Nuläges- och omvärldsanalys 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga nuläges- och omvärldsanalys 2015 till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samtliga nämnder i kommunen arbetar fram egna måldokument som
kommer att antas i augusti 2015. I måldokumentet har nämnden möjlighet
att formulera egna prioriterade mål för verksamheten.
Inför arbetet med att ta fram nya mål har förvaltningen skrivit en nulägesoch omvärldsanalys inom nämndens verksamhetsområden.

Yttrande
Förvaltningen har i omvärldsanalysen valt ut ett antal fokusområden baserat
på vad som är aktuellt och relevant för de olika avdelningarna att arbeta med
och utvecklas inom. Nämnden kan naturligtvis välja att formulera mål även
inom andra områden. Förvaltningen föreslår nämnden att ta analysen i
beaktande i arbetet med nya prioriterade mål.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 27 maj 2016, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 95.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0077

Kultur- och fritidsnämndens mål 2016
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter deltar i en workshop där nämndens
mål för 2016 disktuteras.
Kommunfullmäktiges mål- och inriktningar för 2016-2019 (antagna 19 maj
2015, Kf § 81) och kultur- och fritidsnämndens målstyrningsdokument 2015
antagen den 25 februari 2015, Kfn § 20, utgör underlag för arbetet samt den
framtagna nuläges- och omvärldsanalysen. Detta arbete fortsätter under
augusti månad och då kommer det att prioriteras några av nedanstående
inriktningar:
- förenkla för människor så att fler gör det som är bättre för miljön
- bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv
- delaktighet i samhället skall öka
- jämställdhet
- hela kommunen
- destinationsutveckling via kultur- och fritid.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2015, § 84.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0106

Attestdelegation med tillämpningsanvisningar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- anta förslag till attestordning för kultur- och fritidsnämnden,
- anta kommunstyreslens dokument ”Tillämpningsanvisning – Varbergs
Kommuns Attestreglemente” som sitt eget
- anta reviderat förslag till delegeringsförteckning, samt att
- attestordning, tillämpningsanvisningar och delegeringsförteckning årligen
skall beslutas om i december månad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har reviderat attestreglementet och tillämpningsanvisningarna för Varbergs kommun i syfte att göra dokumenten tydligare
avseende roller och ansvar samt bättre anpassat till kommunens nuvarande
arbetssätt och organisation. Revideringen föranleddes av kommunens
revisorers granskning av kommunens attestflöden. Attestreglementet antogs
2014-11-25, § 172, av kommunfullmäktige och tillämpningsanvisningarna
antogs 2014-10-28, § 215, av kommunstyreslen.
Attestreglementet gäller för hela kommunen men revisorerna
rekommenderade i sin revisionsrapport att alla nämnder årligen bör anta en
skriftlig attestordning med beloppsgränser samt vilka personer man får
delegera till.
I revisionsrapporten framkom även att varje nämnd årligen bör se över och
anta tillämpningsanvisningar. I centrala tillämpningsanvisningar framgår det
att varje nämnd kan utarbeta egna tillämpningsanvisningar och besluta om
undantag från de centrala kraven om kompletterande kontroller istället sätts
in. Förvaltningen anser dock inte att några andra kontroller, utöver de som
framgår i centrala tillämpningsanvisningar och i den av nämnd antagna
internkontrollplanen, behöver genomföras. Därmed föreslår förvaltningen
att de tillämpningsanvisningar som antogs av kommunstyrelsen även ska
gälla för kultur- och fritidsnämnden.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 25 maj 2016, föreligger.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 96.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2012/0216

Biblioteksplan för Varbergs kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens uppföljning av implementeringen
biblioteksplanen och bibliotekets verksamheter, samt att

av

- ny uppföljning skall ske på nämndens sammanträde i juni 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Biblioteksverksamheten har arbetat efter planen under det gångna året.
Dokumentation av implementeringen och analys är gjord efter de
förutsättningar som varit på biblioteket under det år som gått sedan planen
antogs. Bibliotekschef har saknats med en extra hög arbetsbelastning på
övrig personal som följd. En uppföljning av implementeringen av
biblioteksplanen och bibliotekets verksamhetensutveckling är genomförd.
Tre områden för särskilda satsningar har identifierats: Behov av ny
handlingsplan för skolbiblioteken, investering i ny bokbuss samt ökad
satsning på mångfald och tillgänglighet.
Yttrande
Utvärdering och uppföljningen av biblioteksplanen har genomförts.
Sammanfattning:
• Nytt avtal med BUF och ökning av resurserna till skolbiblioteken.
• Ny Bokbuss behövs. Bättre service för ökad mångfald och
tillgänglighet.
• Meröppet bibliotek i Bua, ökat programutbud på lokalbiblioteken.
• Utveckling av språkkafé och Låna en svensk.
• Stärka arbetet med Kultur för äldre och kultur på landsbygd. Nytt
avtal med Campus.
• Fortsatt aktivt tillhandahållande av medier i alla former, e-media,
egen nedladdning, tryckta böcker etc.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 29 maj 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 97.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0224

Meröppna bibliotek
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela 300 tkr till
kulturavdelningen i syfte att anpassa biblioteket i Bua till konceptet
meröppet i enlighet med förvaltningens beskrivning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
På initiativ från kultur- och fritidsnämnden har frågan om meröppet
bibliotek i Varberg utretts. Beslut fattades av kultur- och fritidsnämnden den
22 april 2015, § 62, om att öppna meröppet bibliotek i Bua under 2015.

Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att ombyggnaden i Bua bibliotek
kan ske efter sommaren, (byggtid mellan 4-8 veckor), testperiod 3-4 veckor
och möjlig start av verksamheten nov-dec 2015. Preliminär kostnad är
beräknad till 300 tkr.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 29 maj 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 99.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0084

Nytt kvartersnamn på Brunnsberg
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka föreliggande förslag på nytt kvartersnamn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av upprättande av ny detaljplan för ”Brunnsberg vid
Gödestadsvägen” krävs ett nytt kvartersnamn.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att kvarteret kallas Visiret för att anknyta till
närliggande kvartersnamn, såsom Dolken, Pilbågen, Lansen m.fl.
Stadsbyggnadskontoret vill efterhöra kultur- och fritidsnämndens
synpunkter på förslaget.

Yttrande
Ett mer fredligt kvartersnamn än de befintliga är av godo. Nämnden anser
att man i framtiden genomgående bör beakta fredsaspekten vid nya
namnsättningar med tanke på Varberg calling for peace.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 29 maj 2015 föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 100.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr.
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Dnr KFN 2014/0186

Flytt av ungdomsgården från Sörse till Rosenfredsskolan
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna att verksamheten vid Sörse ungdomsgård flyttar till lokaler i
Rosenfredsskolan, samt att
- godkänna förvaltningens förslag till inriktning i framtagen
verksamhetsbeskrivning för ny ungdomsgård på Rosenfredsskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I september 2015 lämnar ungdomsgården på Sörse sina nuvarande lokaler
och förslag finns på att flytta in i lokaler på Rosenfredsskolan. I samband
med flytten har en verksamhetsbeskrivning för den nya ungdomsgården
tagits fram.
Sedan 2014 är ungdomsavdelningen medlemmar i KEKS och arbetar utifrån
dess vision och målinriktningar. Ungdomsgården på Sörse kommer att
arbeta med att implementera KEKS idéer. En av grundpelarna i KEKS är att
arbeta med delaktighet via aktivitetsbaserade mötesplatser.
Ungdomsgården på Sörse har tidigare främst haft pojkar som besökare. Den
nya ungdomsgården kommer att från början aktivt säkerställa att ett
medvetet jämställdhetsarbete genomsyrar verksamheten.

Yttrande
Den nya ungdomsgården har en möjlighet att få ett centralt bra läge vid en
flytt till Rosenfredsskolan. Verksamheten kommer att vara belägen i ett
stråk där många unga rör sig. Närheten till kulturskolan möjliggör
samarbeten och närheten till Centralen är bra för de äldre ungdomarna som
då kan rekryteras till Centralgruppen och bli aktiva deltagare i Centralens
olika verksamheter. Det är positivt inför framtiden att tre av
ungdomsavdelningens verksamheter är placerade i samma hus. Detta kan
utmynna i att samutnyttjande av resurser och kompetens och
erfarenhetsutbyten kan ske som gagnar målgruppen. En flytt medför också
möjligheter att från början lägga en grund för ett nytt arbetssätt. Synen på
ungdomsgårdarna som mötesplats och dess lokaler är under förändring.
Lokalerna skall vara ändamålsenliga och kunna användas i många olika
sammanhang beroende på ungdomarnas behov och önskemål. Allt skall
kretsa kring ungdomarnas delaktighet och lokalerna skall vara påverkbara,
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så att inte en viss grupp med ungdomar skapar revir som är svåra att bryta
upp. Fokus skall vara på de projekt som bedrivs och att verksamheten hela
tiden strävar efter att vara tillgänglig och öppen för alla i målgruppen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2015, § 85.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 20 maj 2015, § 74.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 101.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0112

Veddige ungdomsgård
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys av att flytta
verksamheten i Veddige ungdomsgård till nya lokaler i Vidhöge förskola,
samt att
- denna skall vara klar inför nämndens sammanträde den 26 augusti.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Det har kommit till nämndens kännedom att Veddige ungdomsgård kan
behöva flytta från sina lokaler p.g.a. att huset skall rivas. Nämnden har
erbjudits nya lokaler i nuvarande Vidhöge förskola på Kantagårdsvägen som
i sin tur också skall flytta.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 102.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0005

Rapport från Centralgruppen
Centralgruppen består av ungdomar och arbetar med frågor som direkt berör
Centralens verksamhet såsom utvecklingsfrågor för verksamheten och med
Idécentralen. Idécentralen är ett system som ska stödja ungas egna idéer och
ge unga en möjlighet att vara med och ta beslut kring verksamhetens
resurser. På så sätt ska inflytande och delaktighet för målgruppen i
verksamheten säkerställas. Utöver ovanstående ska ungdomspanelen även
kontinuerligt ha möten med politiker. Genom en dialog mellan ungdomar
och politiker ökar ungdomars inflytande vilket är en viktig målsättning för
verksamheten. Gruppen ska vara öppen för alla i målgruppen och ingen
begränsning avseende antal i gruppen sätts. Ungdomssamordnare träffar
gruppen kontinuerligt och möte med politiker sker en gång i halvåret. I
enlighet med arbetsordningen för centralgruppen skall man en gång i
halvåret avlägga rapport till nämnden.
Vid dagens sammanträde avlägger Centralens representanter, Mickael
Jönsson och Samir Ahmed, rapport från gruppens verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0119

Sjöaremossens bandybana – information
Ordförande Christofer Bergenblock och fritidschef Maria Lind
avrapporterar från presidiemöte med servicenämnden gällande framtida
investeringar i Sjöaremossens bandybana. Under året investeras i
infiltrationsbäddar, sekretariat, asfaltering, stängsel, plank och trafikbom.
Åtgärdsval för ny omklädningsbyggnad skall sättas igång snarast.
Överföring av driften från kultur- och fritidsnämnden till servicenämnden
beräknas ske vid årsskiftet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0093

Inköp av defibrillatorer/hjärtstartare till idrottsanläggningar
- ansökan ur ram för mindre verksamhetsinvesteringar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela 150 000 till
fritidsavdelningen i syfte att köpa in sex nya hjärtstartare till verksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Plötsligt hjärtstopp är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Kulturoch fritidsnämnden har idag hjärtstartare på fem ställen, Påskbergsvallen,
Håstens simhall, Veddige simhall, Varbergs Idrottshall samt i Komedianten.
Förvaltningen önskar komplettera med ytterligare sex hjärtstartare att
placera på Varbergs Ishall, Ankarvallen, Veddige ishall, Sjöaremossens
isbana, Övrevi IP samt ytterligare en på Påskbergsvallen.
Förvaltningen önskar använda medel ur ram för mindre
verksamhetsinvesteringar för att komplettera ovanstående anläggningar med
hjärtstartare.
Yttrande
Förvaltningen vill utrusta ytterligare anläggningar med hjärtstartare.
Kunderna är i blandade åldrar, många är äldre och i riskzonen för att
drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det är viktigt att det i offentliga miljöer finns
god tillgång till hjärtstartare, det är en fråga om trygghet och säkerhet för
kunder och även för personal.
En hjärtstartare kostar ca 25 000 kr, och avsikten är att komplettera med sex
stycken, d.v.s. en kostnad om 150 000 kr. Anläggningarna som vi vill
utrusta är Varbergs Ishall, Ankarvallen, Veddige ishall, Sjöaremossens
isbana, Övrevi IP samt ytterligare en till Påskbergsvallen.
Förvaltningen önskar använda medel ur ram för mindre
verksamhetsinvesteringar för att komplettera ovanstående anläggningar med
hjärtstartare.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 21 maj 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 103.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0053

Förutsättningar för ridsporten - inventering av ridleder
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- redovisning av uppdraget kring inventeringen av ridleder samt vem som
ansvarar för dessa skjuts fram till kultur- och fritidsnämndens sammanträde
i september.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2014-10-22, i
samband med redovisningen av den utredning om ridsportens
förutsättningar som tagits fram av förvaltningen, att göra en inventering av
kommunens ridleder samt klargöra vem som ansvarar för dessa samt
redovisa detta vid nämndens sammanträde i april.
Med anledning av att uppdraget berör flera (minst två) förvaltningar och att
personalsituationen på många håll varit ansträngd under våren behöver
förvaltningen mer tid på sig för att utreda ansvar och inventera ridleder.
Förvaltningen föreslår nämnden att redovisning av uppdraget kring
inventeringen av ridleder samt ansvarsfrågan skjuts fram till kultur- och
fritidsnämndens sammanträde i september.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 maj 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 104.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0065

Anpassning av fastighet - Håstens simhall
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- hemställa hos servicenämnden att få ta i anspråk 800 tkr ur
servicenämndens investeringsbudget för ”anpassning av fastighet” i avsikt
att vidta de tekniska åtgärder som rekommenderas i den framtagna
rapporten ”Funktionsprovning vattenbehandling Håstens simhall”, KFN
2015-0065-1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med serviceförvaltningen
beställt en rapport om luft- och vattenmiljön i Håstens simhall. Rapporten,
som levererats av Processing AB, beskriver att vattenbehandlingen generellt
fungerar tillfredsställande, men att koncentrationen av bundet klor är ett
problem vid hög beläggning i simhallen.
Man lämnar ett antal åtgärdsförslag varav det första är ett praktiskt råd som
handlar om att uppmana badgäster att duscha ordentligt före bad. Därefter
föreslås ett antal tekniska förbättringar enligt nedan:
Eftersom antalet besökare sannolikt inte kommer att minska de kommande
åren gör förvaltningen bedömningen att åtgärderna är relevanta att
genomföra, dessutom är installationerna relativt enkla att demontera för att
återanvända i andra/nya system. Förvaltningen kommer också att ta fasta på
rådet att uppmana badgäster att duscha innan bad, detta kommer att ske
tillsammans med föreningen Varbergs Sim i form av en tvål/hygienkampanj med start till hösten.
Dessa åtgärder är så kallade ”anpassningar av fastighet” varför
förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden hemställer hos
servicenämnden om att få ta 800 tkr i anspråk från servicenämndens
”anpassningsfond” för att finansiera rekommenderade åtgärder.
Yttrande
Förvaltningen har inte för avsikt att minska eller dra ner på antalet besökare
till simhallen, snarare tvärtom, vilket betyder att anläggningen måste
anpassas till dagens situation. För att nå upp till och förbi de
myndighetskrav som ställs på allmänna badanläggningar bör de
rekommenderade åtgärderna utföras. Samtliga installationer som anges kan
dessutom relativt enkelt demonteras och återanvändas i andra/nya system.
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Det betyder att även om man räknar med att Håstens simhall har en
begränsad livstid och att det måste byggas en ny simhall inom kort så är
dessa investeringar inte bortkastade.
Kostnaden för genomförandet är ca 800 tkr fördelat enligt nedan:
UV-bestrålning
Depolox
Kolfilter
Summa:

270 tkr
150 tkr
380 tkr
800 tkr

Dessa åtgärder är så kallade ”anpassningar av fastighet”, förvaltningen
föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden hemställer hos
servicenämnden om att få ta 800 tkr i anspråk från servicenämndens
”anpassningsfond” för att finansiera rekommenderade åtgärder.
Parallellt med de tekniska förbättringarna kommer förvaltningen att ta fasta
på det praktiska rådet som handlar om att uppmana badgäster att duscha
innan bad. Detta arbete är redan igång, planering pågår tillsammans med
Varbergs Sim om att genomföra en tvål-/hygienkampanj till hösten i
samband med skol-/simskolestart.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 22 maj 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 105.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0104

Anpassning av fastighet - Övrevi IP/Olsegårdens ridklubb
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- hemställa hos servicenämnden att få ta i anspråk 500 tkr ur
servicenämndens investeringsbudget för ”anpassning av fastighet” i avsikt
att sätta upp ett bullerplank mellan konstgräsplanen vid Övrevi IP och
Olsegårdens ridklubb.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Övrevi IP och Olsegårdens ridklubb ligger idag så nära varandra att
verksamheterna påverkar varandra. Hästarna är känsliga för plötsliga ljud
och oväsen, de kan skena och galoppera vilket kan få allvarliga olyckor till
följd.
Ett tidigare försök att dämpa ljudet mellan anläggningarna i form av en
tujahäck misslyckades, markförhållandena på platsen är inte optimala för
den typen av plantering och tujorna är numera döda.
Förvaltningen har tillsammans med företrädare för Olsegårdens ridklubb
och serviceförvaltningen tittat på andra lösningar och förslaget är att ta bort
den planterade häcken och ersätta den med ett bullerplank istället.
Enligt offert från PEAB (enligt ramavtal) kostar ett bullerplank ca 500 tkr.
I och med att det är en ”anpassning” föreslår förvaltningen kultur- och
fritidsnämnden att hemställa hos servicenämnden om att få ta 500 tkr i
anspråk från servicenämndens ”anpassningsfond” för att finansiera
bullerplanket.

Yttrande
För att komma runt problemet med hästar å ena sidan och fotbollsspelare å
andra sidan så behövs något som skiljer anläggningarna Övrevi IP och
Olsegårdens ridklubb åt. De ligger idag så nära varandra att verksamheterna
påverkar varandra. Hästarna är känsliga för plötsliga ljud och oväsen, de kan
skena och galoppera vilket kan få allvarliga olyckor till följd.
Eftersom planteringen med tujor inte löste problemet, har förvaltningen
tillsammans med företrädare för Olsegårdens ridklubb samt
serviceförvaltningen tittat på förslag som innebär att man sätter upp
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bullerplank mellan anläggningarna istället. Enligt en offert från PEAB
(enligt ramavtal) blir kostnaden ca 500 tkr.
Åtgärden är en anpassning för att säkerställa att det inte sker ridolyckor och
att rid- och fotbollsverksamhet i framtiden kan fungera sida vid sida utan
problem.
I och med att det är en ”anpassning” föreslår förvaltningen kultur- och
fritidsnämnden att hemställa hos servicenämnden om att få ta 500 tkr i
anspråk från servicenämndens ”anpassningsfond” för att finansiera
bullerplanket.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 maj 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 106.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0110

Tyck om Varberg - inkomna synpunkter första halvåret 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna redovisningen av inkomna synpunkter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Inom ramen för den kommungemensamma synpunktshanteringen Tyck om
Varberg presenterar förvaltningen två gånger om året en rapport till
nämnden innehållande en sammanställning över inkomna synpunkter och
svar. Under första halvåret 2015 har fem synpunkter inkommit som berör
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Tre av fem inkomna
synpunkter har besvarats skriftligt inom tre veckor i enlighet med de
kommuncentrala riktlinjerna.

Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden lever upp till de centrala riktlinjerna om
behandlingstid, med ett undantag då svar dröjt i ca fyra veckor. En
inkommen synpunkt har inte besvarats alls, sannolikt av den anledningen att
synpunktslämnaren endast skrev en kort berömmande kommentar.
Eventuellt borde synpunkten ändå ha besvarats för att följa de gemensamma
riktlinjerna.
Alla synpunkter och svar har registrerats, dokumenterats och redovisats.
Redovisning sker alltid gentemot allmänheten via kommunens hemsida.
Svar skickas också direkt till synpunktslämnarna i det fall de angett att de
vill ha ett skriftligt svar.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 27 maj 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 107.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0083

Nytt idrottscentrum i Trönninge - förslag om namntävling
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå kommunstyrelsen att besluta att namnet på det framtida
idrottscentret i Trönninge ska ske genom en namntävling i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har i beslut 2015-06-03 gett
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till namn för det framtida
idrottscentret i Trönninge genom en namntävling där allmänhet och
föreningar har möjlighet att lämna förslag. Kultur- och fritidsförvaltningen
utser en jury, som med fri prövningsrätt, tar fram det mest lämpliga
förslaget som kultur- och fritidsnämnden sedermera föreslår
kommunstyrelsen att ta beslut om.

Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att det genomförs en namntävling för att
hitta ett starkt, bärkraftigt namn till multisportanläggningen i Trönninge.
Detta görs genom att bjuda in allmänhet och föreningsliv att lämna
namnförslag, inbjudan sker via kommunens hemsida samt annonsering i
media. Kultur- och fritidsförvaltningen utser en jury som bedömer de
inkomna förslagen. Juryn kommer att ha fri prövningsrätt, rätt att förkasta
och rätt att förändra inkomna förslag.
Juryns förslag kommer sedan att behandlas av kultur- och fritidsnämnden
som i sin tur föreslår kommunstyrelsen att fastställa namnet på den nya
anläggningen i Trönninge.
Nämnden föreslår att namnprocessen genomförs hösten 2015, med start
direkt efter sommaren.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2015, § 108.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 104

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kf § 81 – 2015-05-19. Kommunfullmäktiges mål- och inriktningsdokument (Dnr KFN 2015/0114).
2. Kf § 87 – 2015-05-19. Digital policy för Varbergs kommun (Dnr KFN
2015/0113).
3. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2015-06-03 (Dnr
KFN 2014/0276).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 105

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Varbergs Ridklubb. Särskilt verksamhetsbidrag 50 tkr. Delegeringsbeslut:
Maria Lind (Dnr KFN 2015/0036).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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