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Kfn § 69

Planprocess
Varbergs kommuns planchef Claus Pedersen, Stadsbyggnadskontoret,
föreläser för kultur- och fritidsnämnden om planarbetet. Detta arbete utgör
tillsammans med bl. a. investeringsprocessen och exploateringsprocessen en
del av samhällsbyggnadsprocessen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-05-20

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 70

3

Dnr KFN 2015/0034

Tertialrapport januari-april 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna tertialrapporten januari-april 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Tertialrapporten är utan anmärkningsvärda avvikelser, avseende januariapril 2015.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 27 april 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2015, § 81.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr:
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Dnr KFN 2015/0061

Inköp av cylinderklippare - disponera medel ur ram för
mindre verksamhetsinvesteringar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela 450 tkr till
fritidsavdelningen i syfte att upphandla en ny cylinderklippare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
En av fritidsavdelningens cylinderklippare som används för att klippa
kommunens naturgräsplaner är sju år gammal och har tappat i både funktion
och prestanda och behöver ersättas med en ny inför säsongen 2015.
Fritidsavdelningen har för avsikt att göra en förenklad upphandling enligt
LOU och önskar disponera 450 tkr ur ram för mindre verksamhetsinvesteringar.

Yttrande
Förvaltningen har för avsikt att göra en förenklad upphandling enligt LOU
med stöd av kommunens upphandlingsavdelning. Bedömd prisbild för en ny
cylinderklippare är ca 450 tkr.
Förvaltningen önskar disponera 450 tkr ur ram för mindre
verksamhetsinvesteringar för att finansiera inköpet av ny cylinderklippare.
Den gamla cylinderklipparen kommer att vara kvar i verksamheten som
reservmaskin till dess den tjänat ut helt och hållet. Den är avskriven och
belastar inte förvaltningen med några kapitalkostnader eller
avskrivningskostnader.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 30 april 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2015, § 82.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0127

Utvärdering av bidragsbestämmelser inom kulturområdet,
utredning driftbidrag samlingslokaler och bygdegårdar, samt
utredning av lokalt aktivitetsstöd till pensionärer
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna rapporten ”Utvärdering av bidragsbestämmelserna inom
kulturområdet” ,
- godkänna rapporten ”Utredning av delar av bidragsbestämmelserna inom
fritidsområdet”,
- ge förvaltningen i uppdrag att i samband med översynen av
bidragsbestämmelserna för 2016 beakta de rekommendationer som
framkommit i rapporterna, samt att
- ge förvaltningen i uppdrag att inför översynen av bidragsbestämmelserna
för 2017 inkomma med underlag och konsekvensbeskrivning av en
förändring av stödet till pensionärsförenigar och pensionärssektioner i syfte
att stödet ska komma fler till del.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-09-24 (§ 117) att inför 2016 års
bidragsreglemente ge förvaltningen i uppdrag att:
•
•
•

Utvärdera de nya bidragsbestämmelserna kring kulturstöd som
infördes 2013
Utreda driftbidragen till bygdegårdar och samlingslokaler i syfte att
tydliggöra regelverket och fördelningsprincipen
Utreda det lokala aktivitetsstödet till pensionärsföreningar och
konsekvensbeskriva en förändring där stödet baseras på ålder oavsett
vilken sorts förening man tillhör.

Uppdragen till förvaltningen har sammanställts i två separata handlingar,
där den ena består av utvärderingen av bidragbestämmelser till
kulturområdet och den andra av utredningarna avseende bygdegårdar och
samlingslokaler samt stöd till pensionärer.
Sammanfattning utvärdering av bidragbestämmelser till kulturområdet
Implementeringen av de beslutade bidragsbestämmelserna för 2013 hade
enbart direkt effekt avseende projektstödet. För arrangörsföreningarna
innebar det en nyordning inför ansökan om pengar först för verksamhetsåret
2014. Effekterna av de nya bidragsbestämmelserna har varit tydligast
Justerandes sign
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avseende projektstödet, där ansökningarna har ökat sedan införandet.
Effekterna avseende arrangörsföreningarnas verksamhet kopplat till syfte
och mål i de nya bidragsbestämmelserna har inte varit lika tydliga.
Sammanfattning utredning av driftsbidrag till samlingslokaler och
bygdegårdar samt utredning av det lokala aktivitetsstödet till pensionärer
De kommunala bidragsbestämmelserna inom kultur- och fritidsområdet har
i sina olika delar utretts vid olika tidpunkter. Syftet har varit att förtydliga
bestämmelserna och förbättra föreningarnas förutsättningar att bedriva
meningsfull verksamhet för kommuninvånarna. Utredningen har utifrån
detta uppdrag tittat på att säkerställa tydliga och kvalitetssäkrade rutiner
kring hantering av bidragen till samlingslokaler och bygdegårdar. I
utredningen har förvaltningen också tittat på förutsättningarna för att ge
föreningsstöd till verksamhet för pensionärer oavsett föreningstyp.

Yttrande
Förvaltningens
överväganden
avseende
bidragsbestämmelser inom kulturområdet

utvärdering

av

För att förtydliga bidragsbestämmelserna och förbättra stödet till föreningar
och projektstödet, föreslås följande:
•

•

•

En rapport med utvärdering och dokumentation hur projektstödet har
använts ska lämnas inom 2 månader efter genomfört projekt, till
skillnad mot tidigare 5 månader. En mall finns för detta som ska bli
möjlig för digital sändning.
Uppföljning av verksamhet för arrangörsföreningarna bör förbättras
med en mall i ansökan om bidrag där det tydligare finns anvisning
om vad som ska rapporteras från föregående år och vad som planeras
för kommande år gällande att följa kultur- och fritidspolitika
strategin avseende riktlinjer och mål.
I dialogforum kan stöd till arrangörsföreningarna ske med
exempelvis utbildningstillfällen i jämställdhetsaspekter och att
skriva avtal och söka andra bidragsformer.

Förvaltningens överväganden avseende utredning av driftbidrag till
samlingslokaler och bygdegårdar samt utredning avseende lokalt
aktivitetsstöd till pensionärer
Förvaltningen föreslår avseende bidrag till samlingslokaler och bygdegårdar
att följande förändring genomförs:
•

Justerandes sign

Att
bidragsbestämmelserna
avseende
driftsbidraget
till
samlingslokaler och bygdegårdar förtydligas avseende vad som är
driftskostnad samt aktiv yta.
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-05-20

7

Förvaltningen kommer också fortsätta att systematisera och kvalitetssäkra
sina rutiner för föreningsstöd bland annat i form av förenklade
ansökningsförfaranden och uppföljning och redovisning av utbetalade
bidrag.
Avseende utredningen och konsekvensanalysen av en bidragsform som ger
föreningsstöd till pensionärer, oavsett typ av förening, visar utredningen att
en sådan förändring är fullt möjlig. Men utifrån förvaltningens perspektiv
hade det varit önskvärt att avvakta en förändring på grund av avsaknaden av
fullständiga underlag för en komplett konsekvensanalys.
Jämställdhetsbedömning
Den utredning som föregick förslaget till bidragsbestämmelser inom
kulturområdet innehöll inte en jämställdhetsanalys. Därför blir det svårt att
vid en utvärdering, som är en i efterhand granskning av implementerade
beslut, få med denna dimension. Däremot finns det aspekter avseende
jämställdhet som har lyfts i utvärderingen, som delvis kan härledas till
bidragsbestämmelserna. Som exempel kan nämnas hur det ser ut inom
arrangörsföreningarna avseende representation i styrelser och fördelningen
män/kvinnor i det utbud som ges. Här finns det möjlighet, om det är
önskvärt, att styra mer tydligt med bidragsbestämmelserna. Men en sådan
styrning bör först utredas och konsekvensbeskrivas, och det har inte gjorts i
den genomförda utvärderingen.
När det gäller den andra delen av uppdraget har en jämställdhetsbedömning
inte ansetts möjlig avseende driftbidrag till samlingslokaler och
bygdegårdar. Avseende utredning av lokalt aktivitetsstöd till pensionärer har
följande bedömning gjorts avseende jämställdhet: Kultur- och
fritidsnämnden har som mål att de kommunala medlen inom kultur- och
fritidsområdet ska komma samtliga kommuninvånare till del, oavsett kön.
En förutsättning för att resursfördela jämställt är att man vet hur det ser, och
den informationen får man genom statistik. Föreningarna redovisar inte
idag hur många medlemmar över 65 år man har. Därmed finns inte denna
nödvändiga statistik tillgänglig för att göra jämställdhetsanalysen i nuläget.
Men förvaltningen kommer förändra rutinerna för detta och därmed kommer
man framgent kunna titta på hur de kommunala resurserna fördelas
avseende kön även för denna kategori.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 28 april 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2015, § 83.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr 2015/0077

Kultur- och fritidsnämndens mål 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ge förvaltningen i uppdrag att utforma en omvärlds- och nulägesanalys
som grund för nämndens arbete med målen, samt att
- denna skall vara klar inför junimötet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Målstyrningsdokument revideras varje år och innehåller en sammanfattning
av den kommunövergripande målstyrningen samt kultur- och
fritidsnämndens strategiska mål och inriktningar.
Arbetet med målen påbörjades den 22 april då konsult Sven-Martin Åkesson
föreläste kring målformuleringen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2015, § 84.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0186

Nya lokaler för Sörse ungdomsgård
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ge förvaltningen i uppdrag att inför nämndens möte i juni ta fram
beslutsunderlag inklusive verksamhetsbeskrivning för att flytta
verksamheten vid Sörse ungdomsgård till lokaler i Rosenfredsskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har informerats om att man ej kommer att kunna
behålla lokalerna på Sörse i vilka bedrivs ungdomsgårdsverksamhet.
Kontraktet löper ut den 1 september 2015.
I samband med detta har arbetsutskottet gett förvaltningen i uppdrag (AU §
143, 2014-10-08) att utreda den framtida ungdomsgårdsverksamheten i
södra delen av staden.
Förvaltningen har undersökt olika alternativa placeringar av verksamheten.
Förvaltningens förslag är att flytta verksamheten från Sörse till
Rosenfredsskolans f.d. textillokaler.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2015, § 85.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0080

Minnesskylt
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om utformning av minnesskylten för mottagare av
Varbergs kommuns hedersplakett till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
En graverad skylt i koppar med namnen på mottagare av Varbergs
kommuns hedersplaketter fanns tidigare fastmonterad vid entrén till
biblioteket i Varberg. Skylten har dock inte satts tillbaka i det nya
kulturhuset Komedianten.
Arbetsutskottet har den 23 april 2014, § 83, gett förvaltningen i uppdrag att
ta fram förslag till på vilket sätt namn på mottagare av Varbergs kommuns
hedersplakett kan presenteras för allmänheten.
Förvaltningen informerar nämnden att man från kulturavdelningens sida
föreslår frostat glas med bakgrundsbelysning. Höjd 700 mm, bredd 300 mm.
Distans 15 mm från vägg. Plottad text så man kan fylla på nya namn på
snyggt och enkelt sätt. I och med att det finns större möjlighet att förändra
radavstånd och teckenstorlek kan hela tiden skylten vara ”fulltecknad”.
Placeras på vägg inne i Komedianten.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2015, § 87.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0076

Detaljplan Berget 7
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
- att tillstyrka innehållet i samrådshandlingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Detaljplaneområdet omfattar del av fastigheten Berget 7 vid Norrgatan i
centrala Varberg. Fastigheten Berget 7 utgörs av en tidigare
sammanslagning av fastigheterna Berget 6, 7 och 8. Syftet med planen är att
pröva lämpligheten med ett flerbostadshus på den inre, norra delen av
området, samt att riva befintlig byggnad som utgör Norrgatan 7 och ersätta
den med ny bostadsbyggnad med handelslokaler i bottenvåningen.

Yttrande
Det är viktigt att byggnadens gestaltning stämmer väl överens med platsens
karaktär och befintlig bebyggelse i omgivningen. Att nyttja befintlig
obebyggd del av innegården som planen föreslår är positiv och bidrar till en
hållbar förtätning. Fastighetsägarna bör dock uppmuntras att skapa en väl
genomtänkt och attraktiv innegårdsmiljö.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2015, § 88.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr.:
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Dnr KFN 2015/0079

Ändring av detaljplaner för Västkustbanan, bergtunneldelen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i samrådshandlingen, samt att
- påtala vikten av att kultur- och fritidsnämnden involveras i arbetet med
den konstnärliga gestaltningen i den återställda Järnvägsparken.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Detaljplan tas fram som ett tillägg till gällande detaljplaner som redan i dag
finns inom planområdet, ovanför tunnlarna. Detta innebär att gällande
detaljplaner ändras så att utbyggnaden av tunnlarna möjliggörs, men att
befintliga detaljplaner i övrigt fortsätter att gälla jämsides med detta tillägg.
Syftet med detaljplanen för Västkustbanan genom Varberg,
bergtunneldelen, är att möjliggöra utbyggnad av järnvägstunnel under
centrala Varberg. Utbyggnaden består av en spårtunnel för dubbelspår och
en service- och räddningstunnel som löper parallellt med spårtunneln. I
denna plan hanteras 170 meter av den 300 meter långa, planerade
betongtunneln och 2,2 kilometer av den 2,8 km långa bergtunneln. I
planområdets norra del kommer järnvägen att gå i betongtunnel under
marknivån för att sedan, i höjd med Västra Vallgatan/Engelbrektsgatan,
övergå i en bergtunnel.
Detaljplanen för tunnelprojektets norra och södra del behandlas i ärende
KFN 2015/0074.
Yttrande
Största vikt måste läggas vid de detaljplaner som omfattar tunnlarnas
nedfarter. Ändringen av detaljplanerna enligt detta förslag omfattar då norra
infarten till servicetunneln. Stor aktsamhet och omsorg måste läggas vid
återställandet av Järnvägsparken och man måste även se till att
servicetunnelns nedfart blir en naturlig del av en ny park. Kommunens
konstråd är en viktig partner i det arbetet.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 30 april 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2015, § 89.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr,:
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Dnr KFN 2015/0074

Detaljplan för Västkustbanan, norra och södra delen
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- tillstyrka innehållet i samrådshandlingen samt att
- påtala vikten av att kultur- och fritidsnämnden involveras i den fortsatta
behandlingen av projektets konstnärliga och offentliga gestaltning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra
delen, är att göra det möjligt att bygga dubbelspår i markplan, tråg och
tunnel längs sträckan Varberg-Hamra. Sträckan är den sista delen av
Västkustbanan som inte är utbyggd till dubbelspår. Planområdet utgörs av
två långsmala områden som följer den nya järnvägens sträckning. Områdena
ligger norr respektive söder om den del av järnvägen som föreslås gå i
bergtunnel. Detaljplanen möjliggör byggande av järnväg i dubbelspår med
början norrifrån ca 1,2 km norr om Getteröbron och fram till betongtunnelns
början i höjd med Magasinsgatan samt från bergtunnelns mynning i Breared
fram till Österleden. Detaljplanen omfattar även broförbindelser, ny
godsbangård samt ett nytt stationsområde. Utmed den sträcka där järnvägen
ligger i tunnel under centrala Varberg finns 24 gällande detaljplaner. För att
möjliggöra järnväg i tunnel under befintlig bebyggelse skapas ett tillägg till
de gällande detaljplanerna (se ärende KFN 2015/0079).
Yttrande
Även om det redan planeras för det offentliga rummet borde man redan i
inledningsstadiet planera för konstnärlig och offentlig gestaltningen. Detta
innefattar inte bara stationsområdet utan även såväl den del av spåret som är
nedsänkt i tråg, som själva tunneln. Kommunens konstråd bör delta i detta
gestaltningsuppdrag redan i inledningen av projektet. Man bör undersöka
möjligheten att ha dialog med Jernhusen om användningen av det nya
stationshuset. Viss medborgarservice i huset skulle kunna utgöra ett
mervärde. Vidare bör man vara ytterst varsam så att inte tunnlarnas södra
mynningar har för stor inverkan på Breareds rekreationsområde.
Servicetunnelns nedgång i Järnvägsparken bör ges en tilltalande gestaltning.
De riksintressen som föreligger bör beaktas och bearbetas på ett varsamt
sätt.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2015, § 90.
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Skrivelse från förvaltningen, daterad den 8 maj 2015, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot.utdr.:
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Dnr KFN 2015/0029

Demokratiforum
Kommunfullmäktige har den 21 juni 2011, § 119, beslutat att ge
kommunstyreslen i uppdrag att tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden utreda och lämna
förslag på hur dialog med ungdomar kan formas.
En styrgrupp och arbetsgrupp har medverkat i utredningen. Flera möten med
ungdomar har genomförs, bland annat i fokusgrupper. För att få
helhetsgrepp och utveckla dialogen med ungdomar i kommunen har
föreslagits inrättande av Demokratiforum.
Kommunfullmäktige beslöt således den 25 februari 2014, § 14, bl. a att
inrätta Demokratiforum samt uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för en
uppföljning av Demokratiforum som inflytandeform efter cirka ett år, då två
Demokratiforum genomförts och då särskilt beakta ungdomars synpunkter.
Vid dagens sammanträde presenterar förvaltningen sina erfarenheter från
arbetet i Demokratiforum.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2014/0042

Förstudie Varbergs Teater
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- förstudie i ärendet Varbergs teater skall vara färdigt inför nämndens möte i
november 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har i uppdrag att ta fram en förstudie avseende stolar för
parkett och första balkong i Varbergs teater. Förstudien skulle ha varit klar i
december 2014.
Förstudien har inte genomförts på grund av sjukdom och personalbrist på
samhällsutvecklingskontoret.
Förstudien samordnas i höst med andra underhållsarbeten som är planerade
att genomföras.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 12 maj 2015, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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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 juni.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 och redovisa
detta vid nämndens sammanträde i april.
Hittills har det kommit fram att det finns ett ansvar för ridlederna på hamnoch gatuförvaltningen, men eftersom personalsituationen på den
förvaltningen varit i förändring under våren har man inte kunnat prioritera
kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag varför en inventering inte hunnit
bli klar innan april.
Förvaltningen föreslår nämnden att redovisning av uppdraget kring
inventeringen av ridleder samt ansvarsfrågan skjuts fram till kultur- och
fritidsnämndens sammanträde i juni.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 13 maj 2015, föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 82

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Kf § 57 – 2015-04-21. Revisionsberättelse för Varbergs kommun 2014 –
beviljande av ansvarsfrihet (Dnr KFN 2013/0054).
2. Kf § 58 – 2015-04-21. Årsredovisning 2014 – Varbergs kommun (Dnr
KFN 2013/0054).
3. Kf § 68 – 2015-04-21. Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i Varbergs
kommun (Dnr KFN 2013/0130).
4. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-05-06 (Dnr
KFN 2014/0276).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 83

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Sänkning av Varbergs GIF Fotbolls taxa för reklamskyltar på
Påskbergsvallen. Delegeringsbeslut: Maria Lind (Dnr KFN 2014/0025)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0102

Juniorprojekt
Inger Brosved (FP) ställer en fråga om tidpunkten för aktiviteter inom
ramen för Juniorprojektet.
Tf. förvaltningschef Maria Lind besvarar frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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