Sammanträdesprotokoll
2015-08-26

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid

Ungdomsgården i Tvååker, kl. 14.45-16.05

Beslutande

Christofer Bergenblock (C), ordf.
Sven Andersson (M)
Kaarina Andersson (M)
Camilla Bengtsson (C)
Inger Brosved (FP)
Pierre Ringborg (MP)
Lars-Ingvar Lindblom (M)
Louise Blixt Modée (C)
Paul Willner (KD)
Jenny Engler, verksamhetsutvecklare
Christina Josefsson, förvaltningschef
Anna Nilsson, enhetschef

Ersättare –
ej tjänstgörande
Övriga deltagare

Linda Berggren (S)
Viveca Haugness (S)
Göran Stark (S)
Robin Svensson (S)
Marie Petzäll (SD)

Anne Sjölund, Kommunal

Utses att justera

Pierre Ringborg

Justeringens plats och
tid

Kultur- och fritidsförvaltning, 2015-09-02

Sekreterare

Jolanta Mittag

Ordförande

Christofer Bergenblock

Justerande

Pierre Ringborg

Paragraf

BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

26 augusti 2015

Datum för anslags
uppsättande

4 september 2015

Förvaringsplats för
protokoll

Kultur- och fritidsförvaltning

Underskrift

Jolanta Mittag

1-24

Datum för anslags
nedtagande

105-119

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-08-26

2

Kfn § 105

Förvaltningen informerar
1. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar om:
- personalärenden
- sommarens arrangemang i kultur- och fritidsnämndens regi eller
medverkan i
- utbildningen i barnkonventionen den 11 september
- lanseringen av Barn- och ungas kulturplan den 3 september
- inbjudan till invigningen av nya Ankarskolan 23 september
- stöld av stolar på Komedianten
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0034

Månadsrapport juni-juli
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga månadsrapporten för juni-juli 2015 till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämndens preliminära driftsutfall uppgår till 78 638 tkr efter juni månad
vilket motsvarar en förbrukning på 59 %. Den generella riktpunkten efter
juni månad uppgår till 58 %. Kommunfullmäktige har beslutat att ett
oavskrivet restvärde på 730 tkr vid utrangering av befintlig anläggning i
samband omläggning av Påskbergsvallens konstgräsplan ska belasta kulturoch fritidsnämndens resultat. Restvärdet kommer belasta resultatet i
samband med att utrangeringen av anläggningen görs, vilket bedöms ske
under hösten. Utifrån det beslutet är förvaltningens bedömning att ett
underskott på 730 tkr kommer ske. I övrigt finns inga anmärkningsvärda
avvikelser att rapportera.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 augusti 2015, § 112.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0043

Driftsbudget 2016, ram 2017 och plan 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förslag till driftsbudget 2016, ram 2017 och plan 2018
- översända budgethandlingen till kommunstyrelsen, samt
- avvakta med att fastställa slutgiltig driftsbudget för 2016 i avvaktan på
fullmäktiges beslut om ramtilldelning.
Pierre Ringborg (MP) deltar ej i beslutet.
Reservation
Marie Petzäll (SD) anmäler skriftlig reservation mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Petzäll (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut om
driftsbudget 2016, ram 2017 och plan 2018.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Marie Petzälls (SD) förslag och
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kultur- och fritidsnämndens
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet
I budgetunderlag beskrivs de förändringar och behov som verksamheterna
står inför och som eventuellt påverkar kultur- och fritidsnämndens budget
2016, ram 2017 och plan 2018.
Budgetförslaget följs upp med en budgetgenomgång i september för att
sedan beslutas av kommunstyrelsen i oktober och kommunfullmäktige
under november månad.
Driftramen för 2016 för nämnden fastställdes av kommunfullmäktige i
samband med budgetbeslutet den 25 november 2014. Utgångspunkten i
budgetarbetet har varit att den ramen gäller och att det är den ramen som
nämnden har att förhålla sig till. Justeringar som genomförts efter
rambeslutet består av tillkommande drifts- och kapitalkostnader för
investeringar 2015 samt övriga kända förändringar. Budgeten för 2016, efter
nämnda justeringar, uppgår därmed till 133 207 tkr.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 29 juni 2015, föreligger.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 augusti 2015, § 113 och den 20
augusti 2015, § 113.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0088

Taxor för hyror och avgifter 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå kommunfullmäktige att fastställa kultur- och fritidsnämndens
förslag till taxor för hyror och avgifter 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Inför 2016 föreslås fortsätta att använda sig av prisindex kommunal
verksamhet (PKV) vid uppräkningen av taxorna. Denna uppräkningsmetod
infördes i samband med förra årets taxereglemente. Den aktuella prognosen
för 2016 som släpptes i april är en prisökning på 3,1 %.
Dock måste det alltid göras analyser kopplat till utbud, utfall, omvärld,
konkurrenslagstiftning o.s.v. när det tas fram förslag på nya taxor. Därmed
kan det i förslaget finnas tjänster som undantas regeln om att uppräkningen
baserat på PKV och det kan även ha tillkommit nya taxor. Exempelvis har
nya avgifter för hyra av kiosk, motionsrum och omklädningsrum lagts till.
När det gäller logi i skollokaler har ytterligare en prisnivå lagts till, förutom
”bidragsberättigade föreningar” finns numera också en nivå för ”övriga”
som är drygt 30 % dyrare än vad en bidragsberättigad förening får betala för
övernattning.
Avgifter för reklamplatser på kommunens idrottsanläggningar har
differentierats med utgångspunkt ifrån att det från föreningslivets sida
upplevts ojämlikt. En förening som håller till på elitnivå och bedriver
verksamhet på en stor, publik anläggning som t.ex. Påskbergsvallen betalar
samma avgift som en förening på lägre nivå med helt andra förutsättningar.
Därför har det inför 2016 införts två nivåer, ”elitidrott” och ”förbunds- och
distriktstillhörighet”. Den högre nivån (elitidrott) behåller samma avgifter
som 2015, d.v.s. det sker ingen ökning där, emedan avgifterna för nivån
”förbunds- och distriktstillhörighet” får en sänkning motsvarande 25 %.
För hyror gällande teater och scener har en översyn skett då nuvarande
hyror inte har tillräcklig täckning för de kostnader som föreligger i samband
med uthyrningar. Det är framförallt taxa 2 som höjs mer än PKV. Taxa 2
räknas upp med 150 % utifrån taxa 1.
Även en ny taxa för utlån av konstverk föreslås införas för att täcka
administrativa kostader vid hanteringen av dessa. Utlåning av verk sker
endast till konstinstitutioner med särskilt beaktande av säkerhet, transport
och utställningshantering.
Justerandes sign
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Skrivelse från förvaltningen, daterad den 24 juni 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 augusti 2015, § 114 och den 20
augusti 2015, § 128.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0118

Kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i
Varbergs kommun 2016
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- föreslå kommunfullmäktige att fastställa kultur- och fritidsnämndens
förslag till bidragsbestämmelser 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar årligen om bidragsbestämmelser för
föreningsverksamhet i Varbergs kommun. Beslut i fullmäktige föregås av
beslut i kultur- och fritidsnämnden. Inför 2016 års bidragsbestämmelser har
ett mindre antal revideringar genomförts i enlighet med de utredningar som
presenterades vid nämndens sammanträde 2015-05-20 (KFN § 72).

Jämställdhetsbedömning
Kultur- och fritidsnämnden gav under 2013 förvaltningen i uppdrag att se
över hur resurserna inom nämndens ansvarsområden fördelas utifrån kön.
En kartläggning är genomförd inom flera verksamhetsområden, och
målsättningen är att få en helhetsbild av hur resursfördelningen ser ut
avseende kön för kultur- och fritidsområdet. Från och med 2014
sammanställs läget i ett jämställdhetsbokslut. Syftet med kartläggningen är
att belysa eventuella snedfördelningar i deltagande och resursutnyttjande
mellan könen inom olika delar av kultur- och fritidslivet i Varbergs
kommun, vilket i sin tur kan komma att användas för att åstadkomma
förändringar för att göra resursfördelningen mer jämställd. Det underlag
som finns tillgängligt i dagsläget och som berör bidragsbestämmelserna, är
främst inom frititidsområdet, men arbete pågår att få fram statistik även
inom de delar som berör bidrag till kulturområdet. Kartläggningen inom
fritidsområdet visar att de kommunala bidragen generellt sett kommer fler
killar än tjejer till del. I så gott som samtliga idrottsföreningar utgör pojkar
procentuellt en större andel än tjejer, undantaget ridsport och friidrott. Av de
kontantbidrag som fritidsavdelningen 2014 fördelade till föreningar så gick
43 % till flickor och 57 % till pojkar, baserat på könsuppdelad statistik över
aktivitetsdeltagare 7-20 år. Räknar man ihop det totala föreningsstödet
(bidrag plus kommunal anläggningsdrift) så är pojkarnas andel av resurserna
67 % och flickornas 33 %. Detta rör sig om relativt stora belopp, vilket gör
att den procentuella könsfördelningen till fördel för pojkarna står för en
betydande snedfördelning av kommunens resurser.
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De kommunala bidragsbestämmelserna för föreningsverksamhet i Varbergs
kommun har i sin helhet inte granskats utifrån ett jämställdhetsperspektiv
men genom beslutet om kartläggningen av hur fördelningen av de
kommunala medlen ser ut kan förändringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv framgent komma att innefatta bestämmelserna för bidrag.
Skrivelse från föraltningen, daterad den 17 juni 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 augusti 2015, § 115 och den 20
augusti 2015, § 129.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0077

Kultur- och fritidsnämndens mål 2016-2019
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förslag till Måldokument 2016-2019 för kultur- och
fritidsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
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.
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter har deltagit, den 17 juni 2015, KFN
§ 88, i en workshop där nämndens mål för 2016 diskuterades. Vid det
tillfället har det framtagits följande förslag för det fortsatta målarbetet:
- 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.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 12 augusti 2015, § 116, fokuserades
diskussionen på jämställdhet som kultur- och fritidsnämndens egna mål
2016-2019. Det framhålls att fullmäktiges mål om miljö samt delaktighet
och folkhälsa tangerar kultur- och fritidsnämndens målsättning med
verksamheten.
Föreligger förslag till Måldokumentet 2016-2019 för kultur- och
fritidsnämnden.
Arbetsutskottet har ånyo behandlat ärendet den 20 augusti 2015, § 130.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0125

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Varbergs
kommun
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- för sin egen del godkänna avtalet Lokal överenskommelse om nyanländas
etablering i Varbergs kommun vilken därmed ersätter tidigare
överenskommelse (dnr KFN 2013/0058).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I december 2010 trädde en ny reform i kraft som syftar till att påskynda
nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Reformen
innebar att kommunerna inte längre har ett samordningsansvar för
introduktionen. För att flyktingmottagandet och de nyanländas etablering
ska fungera så bra som möjligt förutsätts ett nära samarbete mellan
arbetsförmedling och kommun. Kommunerna är nödvändiga för att
tillhandahålla SFI (svenska för invandrare) och annan vuxenutbildning,
bostadsförsörjning och insatser för barn och unga. För dessa insatser får
kommunerna ersättning från staten.
Arbetsförmedlingen gavs ansvaret för upprättandet av lokala
överenskommelser mellan stat och kommun. Överenskommelserna syftade
till att tydliggöra vem som ansvarar för vad. Överenskommelserna
baserades på lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för
vissa utlänningar och den regionala överenskommelsen ”Att ta emot ny
kompetens” (Halmstad 2010-01-20). I det reviderade avtalet baseras
innehållet enbart på Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare. Det är arbetsförmedlingens ansvar att årligen
utvärdera genomförda insatser. Inom Varbergs kommun är det
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
CLL samt VFAB som berörs av avtalet.
Avtalet som upprättades 2013 har nu varit föremål för revidering och en ny
version ska undertecknas av berörda avtalsparter.
För kultur- och fritidsnämnden innebär revideringen av avtalet inte någon
förändring avseende det ansvar som tidigare avtalats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-08-26

12

Yttrande
Ett antal förändringar har genomförts i det reviderade avtalet. Även om det
för kultur- och fritidsnämndens del inte innehåller förändringar som
påverkar nämndens insatser i avtalet vill nämnden inför kommande revision
lyfta följande punkter:
- De avtalande parterna är enligt underskrifterna Arbetsförmedlingen och
Varbergs kommun.
- Det tidigare avtalet var tydligare i sin utformning avseende vad som
åligger respektive avtalspart. I det reviderade avtalet har man också tagit
med vad övriga myndigheter har för uppgifter, i många fall på väldigt
detaljerad nivå, vilket bidrar till en viss otydlighet.
- Enligt avtalet så ansvarar Arbetsförmedlingen för revidering av den lokala
överenskommelsen. En revidering av innehållet i avtalet bör göras av
avtalsparterna gemensamt.
- Det saknas i det reviderade avtalet tydlig rubrik kring kontraktstid och
uppsägning.
- Det tidigare avtalet grundades på tre lagar och överenskommelser: Lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar och den regionala överenskommelsen ”Att ta emot ny
kompetens” (Halmstad 2010-01-20). I det reviderade avtalet är det en
avgränsning till enbart den första lagen, Lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det framkommer inte
varför denna avgränsning är gjord.
- Den tidigare formuleringen kring målsättningen med överenskommelsen
saknas i den reviderade versionen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 5 augusti 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 augusti 2015, § 117.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0122

Utredning om Stiftelsen Hallands länsmuseers framtida
organisation
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ställa sig positiv till uppdraget att hantera och besluta i regionala
museifrågor för kommunens räkning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Hallands länsmuseers styrelse tillsatte i samverkan med Region
Halland, Halmstad kommun och Varbergs kommun i oktober 2014 en
utredning av stiftelsens framtida organisation som även omfattar ett förslag
till hur dialogen mellan stiftelsen och finansiärerna kan fungera.
Utredningsgruppen har nu lagt fram sin rapport avseende övergripande mål,
syfte, styrning och uppföljning av verksamheten. Stiftelsestyrelsen beslöt
den 23 april 2015 att godkänna rapporten.
Eftersom den föreslagna styrmodellen i grunden förändrar bilden av
samarbetet mellan stiftelsen och stiftarna föreligger anledning att Varbergs
kommunfullmäktige godkänner den föreslagna samarbetsmodellen.
Det föreligger ett behov av att tydliggöra vilken nämnd inom kommunen
som skall svara för kommunens roll i den nya samarbetsmodellen.
I tjänstemannaskrivelsen föreslås kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att
- Hallands kulturplan blir det kulturpolitiska styrdokument där
finansiärerna anger mål och strategier som stiftelsen har att förhålla
sig till
- Stiftelsen och finansiärerna tillämpar det styrning- och
uppföljningsförslag som redovisas i utredningsrapporten (fig. 1)
Samt att
- Det i kultur och fritidsnämndens reglemente anges att det är
nämndens uppdrag att hantera och besluta i museifrågor för
kommunens räkning

Yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har idag en etablerad kontakt och etablerade
samarbetsformer med regionens museiverksamhet inom Hallands
Kulturhistoriska museum och Hallands Konstmuseum om konst- och
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utställningsverksamhet (samråd med Hallands konstmuseum för
Konsthallen/Hamnmagasinets utställningsprogram och konstresidens) och
regionala medel för utveckling av Varbergs fästning som kulturell arena.
Kultur- och fritidsnämnden bistår också med en bibliotekstjänst en dag per
vecka) till Hallands kulturhistoriska museum.
I sammanhanget har frågan om behovet av att finna en långsiktig och säker
lösning för kommunens konstsamling varit en del i dialogen med Hallands
Kulturhistoriska museum och en eventuell utökning av för de etablerade
magasinen och konservatorsateljéerna i kvarteret Bolmen. Den dialogen och
eventuella lösningen kan ske på ett mer konstruktivt sätt om detta också
knyts till de museala frågorna med regionen.
Därför är det relevant att kultur- och fritidsnämnden skall hantera och
besluta i museala frågor för kommunens räkning. Det bör dock ske en
analys om en sådan hantering innebär särskilda kostnader som nu inte ryms
inom ram av drift för nämnden. Det gäller också personinsatser med särskild
kompetens i kulturarvsfrågor som nu saknas.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 24 juni 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 augusti 2015, § 118.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0120

Investering belysning konsthallar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela 140 tkr till
kulturavdelningen i syfte att inköpa och montera ny LED-belysning i
Varbergs konsthall, samt att
- ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela 100 tkr till
kulturavdelningen i syfte att inköpa och montera ny LED-belysning i
Konsthallen/Hamnmagasinet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kulturavdelningen ser behov av att anpassa belysning och armaturer utifrån
miljöaspekter, energiåtgång och uppdatering av lämplig och anpassad
belysning i verksamheten. Bedömningen utgår från Arbetsmiljöverkets
skärpta krav gällande offentliga lokalers belysning. Därför föreslås en
investering i LED-baserad belysning i Varbergs konsthall och i
Konsthallen/Hamnmagasinet.

Yttrande
I samband med analyser gällande förbättringar och anpassningar inom
verksamhetslokaler för kulturverksamhet utifrån miljö- och energiaspekter
konstateras ett behov av effektivisering av belysning i verksamhetslokaler
där det innebär tydliga effekter för drift och kvalitativ hantering vid
utställningsproduktion.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 24 juni 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 augusti 2015, § 119.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0121

Investering belysning Varbergs teater
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- hemställa hos servicenämnden att få ta i anspråk 200 tkr ur
servicenämndens investeringsbudget för ”anpassning av fastighet” i avsikt
att installera ny LED-belysning i Varbergs teater.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har behov att anpassa belysning och armaturer i
Varbergs Teater. Behovet utgår ifrån verksamhetens behov av lämplig och
anpassad belysning, samt utifrån miljöaspekter, energiåtgång och
Arbetsmiljöverkets skärpta krav på offentliga lokalers belysning. Därför
föreslås en investering i LED-baserad belysning i Varbergs teater.

Yttrande
I samband med analys av kultur- och fritidsnämndens lokaler för
kulturverksamhet har framkommit behov av förbättringar och anpassningar.
Det handlar dels om effektiviseringsbehov utifrån miljö- och energiaspekter,
dels om förbättrade villkor för drift och hantering av scenkontbelysningen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 24 juni 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 augusti 2015, § 120.
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Dnr KFN 2015/0119

Sjöaremossens bandybana
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- hemställa hos kommunstyrelsen om att effektuera beslutet (KS 2009/0245)
om överföring av skötsel och underhåll av fastigheten Sjöaremossens isbana
från kultur- och fritidsnämnden till servicenämnden från och med 2016-0101, under förutsättning att nämndens ram utökas motsvarande de ökade
kostnader överföringen medför.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Enligt beslut i kommunstyrelsen den 25 augusti 2009 ska skötsel och
underhåll av Sjöaremossens isbana föras över från kultur- och
fritidsnämnden till servicenämnden. Servicenämnden har i sitt reglemente
ansvar för att tillhandahålla tjänster avseende förvaltning, drift och
underhåll av kommunens fastigheter/byggnader. Under året har kultur- och
fritidsnämnden tillsammans med servicenämnden inlett samtal om att
överföringen bör genomföras till årsskiftet 2016.
Servicenämnden har räknat fram en hyra, som tillsammans med övriga
kostnader är ca 1,2 Mkr (2016) högre än de kostnader kultur- och
fritidnämnden har för anläggningen idag (2014). I hyran ingår avsättning för
framtida underhåll, vilket både kultur- och fritidsnämnden och
servicenämnden ser som viktigt med tanke på de stora investeringar som
gjorts i anläggningen. Totalt har det gjorts investeringar för ca 14 Mkr de
senaste åren.
Verksamhetsansvar och avtal med Sjöaremossens isbaneföreningen föreslås
ligga kvar på kultur- och fritidsnämnden.

Yttrande
Överföringen av ansvaret för underhåll och teknisk drift av fastigheten
Sjöaremossens isbana har ännu inte effektuerats. Under året har kultur- och
fritidsnämnden tillsammans med servicenämnden inlett samtal om att
överföringen bör genomföras till årsskiftet 2016.
Servicenämnden, som enligt sitt reglemente har ansvar för att tillhandahålla
tjänster avseende förvaltning, drift och underhåll av kommunens
fastigheter/byggnader, har den kompetens och de rutiner som krävs, till
skillnad mot kultur- och fritidsnämnden, för att säkerställa att
Sjöaremossens isbana bibehålls i gott skick. Båda nämnderna är överens om
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att det är viktigt att säkerställa det framtida underhållet, framförallt med
tanke på de stora investeringar kommunen gjort i anläggningen de senaste
åren.
Servicenämnden har räknat fram den hyra som preliminärt kommer att
debiteras kultur- och fritidsnämnden från och med 2016. Hyran, som även
inbegriper avsättning för framtida underhåll, akut underhåll och
driftkostnader, blir ca 1,2 Mkr högre än kultur- och fritidsnämndens
nuvarande kostnad för fastigheten (jämfört med 2014).
Hyra:
Övriga driftkostnader:

2457 tkr
1233 tkr

Total kostnad 2016:

3690 tkr

I hyran ingår:
Drift
Underhåll
Kapitalkostnad

574 tkr
510 tkr
1373 tkr

När det gäller ansvaret för verksamheten och avtalet med Sjöaremossens
isbaneförening finns inget hinder att det ligger kvar hos kultur- och
fritidsnämnden. Överföringen förutsätter att nämndens ram utökas med
motsvarande belopp som kostnaderna ökar.
Förhandlingar ska ske med Kungsbacka under hösten angående deras del i
anläggningen.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 30 juni 2015, föreligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 augusti 2015, § 121.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0112

Veddige ungdomsgård
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens konsekvensanalys avseende flytt av
verksamheten i Veddige ungdomsgård till nya lokaler i Vidhöge förskola,
- godkänna förvaltningens förslag till inriktning i
verksamhetsbeskrivning för ny ungdomsgård i Veddige, samt

framtagen

- översända konsekvensanalysen och verksamhetsbeskrivningen till
kommunstyrelsen för beaktande i samband med beslut om nya
förskolelokaler i Veddige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn - och utbildningsnämnden har behov av nya förskolelokaler i Veddige.
Samhällsutvecklingskontoret har tagit fram tre lokaliseringsförslag där ett
av alternativen innebär att befintlig ungdomsgård i Veddige rivs. Förslag på
ny lokal för ungdomsgårdsverksamheten är Vidhöge förskola.
Kultur - och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att i samband
med lokaliseringsförslaget ta fram en konsekvensanalys baserat på
Alternativ 1 som är det förslag som berör nämnden samt en verksamhetsbeskrivning för ny ungdomsgård i Veddige.
Om Alternativ 1 i lokaliseringsförslaget genomförs kommer ungdomsgårdsverksamheten i Veddige under perioden okt/nov 2015 – mars 2017 ha behov
av evakueringslokaler. Ett förslag är Hus D som ligger i anslutning till skola
och befintlig ungdomsgård. Lokalen är på 77 kvm.
Alternativ 1 innebär att verksamheten flyttar in i nya lokaler i Vidhöge
förskola under våren 2017. De nya lokalerna är på 180 kvm. I nuläget har
Veddige ungdomsgård lokaler på 245 kvm och en hyra på 156 000 kr/år. I
de nya lokalerna kommer hyran att vara 236 000 kr/år. Den nya
ungdomsgården planeras att invigas i april 2017.
Yttrande
En flytt medför möjligheter att från början lägga en grund för ett nytt
arbetssätt. Veddige är en av ungdomsgårdarna som har haft ett traditionellt
arbetssätt. Vissa av traditionerna kommer att tas tillvara och utvecklas men
det kommer också att göras nya satsningar utifrån vad målgruppen
efterfrågar.
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Kultur- och fritidsnämnden prioriterar särskilt ungdomar och unga vuxna i
sitt arbete och det utgör också ett av målen 2015. I målformuleringen
beskrivs att ”vi ska bidra till att ungdomar och unga vuxna ges förutsättningar för delaktighet och en meningsfull sysselsättning”.
I januari 2014 anslöt sig Varbergs kommun till KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan). Dess grundläggande idé är att stimulera till och stödja
aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang
och ansvarstagande. En av grundpelarna i KEKS är att arbeta med
delaktighet via aktivitetsbaserade mötesplatser.
De nya lokalerna i Vidhöge förskola lämpar sig väl för aktivitetsbaserad
verksamhet då det finns flera mindre rum. Verksamheten kommer från start
kunna arbeta med delaktighet och låta målgruppen vara med och utforma de
fysiska lokalerna och verksamhetens utbud.
Hus D, som ligger i anslutning till skola och befintlig ungdomsgård, är ett
bra alternativ under en evakuering. Ytan är på cirka 70 kvm och kommer att
fungera som bas för verksamheten. Verksamheten kommer samarbeta med
MUVE, grundskola, föreningar och hyra in sig i olika idrottsanläggningar,
för att bibehålla ett kvalitativt utbud för målgruppen. Under evakueringsperioden läggs också grunden för ett nytt arbetssätt med fokus på
aktivitetsbaserade mötesplatser där verksamheten hela tiden strävar efter att
vara tillgänglig och öppen för alla i målgruppen.
Jämställdhetsanalys
Ungdomsgården i Veddige har tidigare främst haft pojkar som besökare. Det
har dock skett en förändring under de senaste åren och ett antal satsningar
har genomförts för att öka antalet tjejer som besökare. Detta arbete kommer
att utvecklas och den nya ungdomsgården kommer att från början aktivt
säkerställa att ett medvetet jämställdhetsarbete genomsyrar verksamheten.
Målet är att tjejer självklart skall se ungdomsgården som en möjlig arena på
fritiden. Ungdomsgårdarna är lokalmässigt ofta disponerade så att pojkarnas
intresse för olika aktiviteter tillgodoses. En genussmart mötesplats skall
utformas tillsammans med ungdomar, där ingen plats skall vara könsmärkt.
Könsstereotypa aktiviteter byts ut mot sådana där pojkar och flickor kan
mötas.
Sedan 2014 är ungdomsavdelningen medlemmar i KEKS och arbetar utifrån
dess vision och målinriktningar. Ungdomsgården i Veddige kommer att från
start arbeta med att implementera KEKS idéer. En av grundpelarna i KEKS
är att arbeta med delaktighet via aktivitetsbaserade mötesplatser. Detta har
visat sig tilltala tjejer och målet är att öka antalet tjejer i verksamheten både
som besökare, deltagare och producenter.
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 26 juni 2015, föreligger.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 augusti 2015, § 122 och den 20
augusti 2015, § 131.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2015/0117

Nytt vägnamn i Stråvalla-Kärra
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
- tillstyrka föreliggande förslag om nytt om vägnamn i Stråvalla-Kärra samt
- påtala vikten av att framöver verka för en mer jämställd namnsättning i
det offentliga rummet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ägarna till fastigheten Stråvalla-Kärra 3:6 har uttryckt önskemål om att få
ett vägnamn för deras tillfart som delas med Stråvalla-Kärra 3:51.
Fastigheterna har adress Kärra 34 och 35. Men det är stora problem att hitta
dit för bilister.
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att vägen kallas Oskar Bengtssons
väg. Oskar Bengtsson bodde på gården vid vägens slut från 1920-talet och
år framöver. Gården kallas också allmänt för Oskar Bengtssons gård
Jämställdhetsbedömning
Utifrån ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att lyfta vilka normer som
råder när det gäller flera politikområden och det gäller även
samhällsplanering och vem som får synas i det offentliga rummet.
Gatunamn har historiskt sett i hög utsträckning namngivits utifrån manliga
personer eller manliga namn. Men även gator som får nya namn i modern
tid, namnges i hög utsträckning efter manliga personer eller manliga namn.
En studie från SCB (2014) visar att enbart 14 % av de gator i Sverige som
har personnamn, har namn efter en kvinnlig person eller ett kvinnligt namn.
Av 2400 gator utgörs 2060 av manliga namn och 330 av kvinnliga. De tre
storstäderna har en något bättre fördelning, men det skiljer sig inte mycket
åt. Studien visar också, förutom bristen på kvinnliga gatunamn, att där det
finns gator namngivna efter en kvinna eller ett kvinnligt namn, så ligger
dessa ofta mindre centralt än de manliga motsvarigheterna. Och dessutom
visar studien att en de efter män namngivna gatorna är i genomsnitt längre
än gator namngivna efter kvinnor. Det skiljer i genomsnitt 70 meter. En
granskning av nya gatunamn i Varbergs kommun mellan perioden 20102015 visar att det har namngivits sex gator med mansnamn och två med
kvinnonamn.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 augusti 2015, § 124.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 118

Rapporter
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Svn § 55 – 2015-06-25. Anpassning av fastighet, Håstens simhall (Dnr
KFN 2015/0065).
2. Svn § 56 – 2015-06-25. Anpassning av fasighet, Övrevi IP/Olsegårdens
ridklubb (Dnr KFN 2015/0104).
3. Kf § 98 – 2015-06-16. Investeringsbudget 2015 och 2016 för Varbergs
kommun (Dnr KFN 2014/0069)
4. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2015-08-12 (Dnr
KFN 2014/0276).
5. Protokoll från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2015-08-20 (Dnr
KFN 2014/0276).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kfn § 119

Delegeringsärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- lägga informationen om delegeringsbeslut till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Anstånd med betalning för faktura 4013368. Beslut: Maria Lind
(Dnr KFN 2015/0124).
2. Projektbidrag (10 000) ur ungdomspotten till Varbergs 4H-krets. Beslut:
Andja Arnebäck (Dnr KFN2015/0111).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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