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Check.lista för jämställda beslut 
(förtroendevalda) 

Detta är en checklista till hjälp för kultur- och fritidsnämnden att integrera 
jämställdhetsperspektivet i politiska beslut. Checklistan används när ett ärende tas 
upp för politisk behandling. Det som ska avgöras är om tjänsteutlåtandet 
innehåller en tillfredsställande könskonsekvensanalys av ärendet och 
beslutsförslaget. 

Handläggaren har i tjänsteutlåtandet gjo1i en analys för att bedöma om och hur 
ärendet och beslutsförslaget påverkar och eventuellt har olika effekter för kvinnor 
och män, flickor och pojkar i Varbergs kommun. Det är när listan har checkats av 
som det verkliga jämställdhetsarbetet bö1jar genom en diskussion utifrån 
analysen, i nämnden och mellan nämnden och förvaltningen, om hur beslut och 
verksamhet bäst kan bidra till ökad jämställdhet. Allt eftersom tjänstemän tar fram 
könskonsekvensanalyser och dessa diskuteras i nämnden lär sig både 
fö1iroendevalda och tjänstemän mer om hur jämställdhetsmålen kan uppnås. 

Utgångspunkten är att en könskonsekvensanalys ska göras i alla tjänsteutlåtanden 
men det finns vissa undantag: 

Tjänsteutlåtande till månadsrappmi, tertial, delårs- och årsrappmi (här sker 
analysen i själva rappmien). 
Samråds- och granskningshandlingar för planprogram och detaljplaner kan 
undantas, om inte det enskilda ärendet bedöms kunna få konsekvenser som 
gör en analys relevant. 
Individrelaterade ärenden t.ex. tillsättning av tjänster. 
Andra undantag? 

Det bedöms från fall till fall hur omfattande en analys behöver vara. I 
tjänsteutlåtanden om t.ex. detaljplaner eller försäljning av inventarier förväntas 
analysen inte vara lika omfattande som när ärendet gäller större 
verksamhetsförändringar. 

Man kan utgå ifrån att ett tjänsteutlåtande ska innehålla en könskonsekvens
analys om en eller båda av följande frågor besvaras med ett ja: 

Berör ärendet kvinnor och män, flickor och pojkar? 
Kan ärendet få konsekvenser som gör att det är viktigt med en 
j ämställdhetsanal ys? 
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Med utgångspunkt i ärendets karaktär och med hjälp av frågorna nedan kan 
nämnden avgöra om den analys som gjo1ts är tillräcklig, eller om man önskar mer 
utförliga svar. Är nämnden inte tillfreds kan analysen kompletteras med en 
muntlig diskussion under arbetsutskottet/nämndssammanträdet. 

1. Könsuppdelad statistik 

D Är det relevant med individbaserad statistik i ärendet? 
Om ja, är den redovisad könsuppdelat? 

D Förklaras eventuella skillnader mellan könen, och hur man kan förhålla sig 
till dem? Förs ett resonemang om hur man kan utjämna statistiken? 

2. Beslutets konsekvenser för kvinnor, män, flickor och pojkar 

D Beskrivs konsekvenserna av beslutet för kvinnor, män, flickor och pojkar, 
exempelvis rörande utbud, service eller fördelning av resurser (pengar, tid, 
utrymme, lokaler, utrustning eller utbildning)? 

D Om beslutet innebär mer resurser till något av könen, beskrivs i så fall 
anledningen till det? 

D Är det tydligt om det aktuella beslutet bidrar till att verksamhetsmålen 
uppfylls likvärdigt för kvim1or, män, flickor och pojkar? 

" 
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4. Information - Magisteruppsats, juniorverksamhet
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6. Information - Ny bad- och simanläggning



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-09-12 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 112 Dnr KFN 2018/0048 

7. Delårsrapport januari-augusti 2018

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar  

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför
nämndens sammanträde den 26 september 2018.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning” 
framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för 
kommunens uppföljning.  

Rapporten innehåller resultat som uppnåtts inom de strategiska målen och 
strategiska inriktningarna samt en verksamhetsbeskrivning. Rapporten 
innehåller även en ekonomisk analys av drift- och investeringsutfall med 
tillhörande prognos för helåret samt en uppföljning av nyckeltalen. Det 
finns även med en personaluppföljningsdel. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2018. 

Jämställdhetsbedömning 
En jämställdhetsbedömning görs i beslutsunderlaget för mål- och 
inriktningar. 

Ekonomi och verksamhet  
Det ekonomiska driftutfallet efter delåret tyder inte på några 

anmärkningsvärda avvikelser från budget inklusive ianspråktagna medel ur 

resultatreserven. Därmed kvarstår prognosen som tidigare angetts, det vill 

säga ett underskott på 445 tkr. För investeringsutfallet är prognosen i nivå 

med budget.  

Nämndens verksamheter och dess uppsatta mål följer i stort sett plan. 

Avtalstroheten uppgår till 68 procent efter delåret. För kommunen som 

helhet ligger avtalstroheten på 91 procent och vid samma tidpunkt förra 

året var nämndens avtalstrohet 76 procent. Trots flertalet 

beställarutbildningar senaste åren är sifforna nere på en alldeles för låg 

nivå. Upphandlingsenheten har därför för avsikt att anordna en utbildning 

för kultur- och fritidsförvaltningen under 2018. 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Gunilla Sandkvist,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 

TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Delårsrapport januari-augusti 2018 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

- godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport för januari-augusti 

2018 och översända den till kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning” 
framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för 
kommunens uppföljning.  

Rapporten innehåller resultat som uppnåtts inom de strategiska målen och 
strategiska inriktningarna samt en verksamhetsbeskrivning. Rapporten 
innehåller även en ekonomisk analys av drift- och investeringsutfall med 
tillhörande prognos för helåret samt en uppföljning av nyckeltalen. Det finns 
även med en personaluppföljningsdel. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2018 

Jämställdhetsbedömning 

En jämställdhetsbedömning görs i beslutsunderlaget för mål- och inriktningar. 

Ekonomi och verksamhet  
Det ekonomiska driftutfallet efter delåret tyder inte på några 

anmärkningsvärda avvikelser från budget inkl. ianspråktagna medel ur 

resultatreserven. Därmed kvarstår prognosen som tidigare angetts, d.v.s. ett 

underskott på 445 tkr. För investeringsutfallet är prognosen i nivå med 

budget.  

Nämndens verksamheter och dess uppsatta mål följer i stort sett plan. 

Avtalstroheten uppgår till 68% efter delåret. För kommunen som helhet ligger 

avtalstroheten på 91% och vid samma tidpunkt förra året var nämndens 

avtalstrohet 76%. Trots flertalet beställarutbildningar senaste åren är sifforna 
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 Översikt 

Mål, inriktningar och budget 
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Verksamhet 

Vad gör verksamheten? 
Kultur- och fritidsnämndens ansvar är att stödja föreningar med bidrag och information, se 
till att det finns fungerande anläggningar att driva verksamhet i och organisera olika 
aktiviteter. Till kultur- och fritidsområdet hör föreningsverksamhet, bibliotek, utställningar, 
inköp av konst och konstnärlig gestaltning, kulturarrangemang samt kulturskolan och 
ungdomsgårdar. 

Hänt i verksamheten – förvaltningsövergripande 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet följer helt planering för de första 8 månaderna 2018 
vad gäller basverksamhet och ekonomi. 

Kvalitets- och uppföljningsarbetet har utvecklats i Hypergene och att få med alla 
medarbetare på banan vad gäller målen och ekonomin. Nämnden har fokus på 
jämställdhetsarbetet och ambitionsnivån har fått gensvar i kommunen genom ett 
jämställdhetspris och en årlig konferens som planeras till november. Förvaltningen har tagit 
emot besök från Kenya och berättat om jämställdhetsarbetet. 

Integrationsarbetet är väl förankrat och sker mycket inkluderat i ordinarie verksamhet samt 
med civilsamhället på olika sätt. Redovisning sker i särskilt ärende. 

Stadsutveckling och konstnärlig gestaltning är en del av nämndens ansvar och förvaltningen 
har drivit och deltagit i fler konferenser. Det har varit session 3, KUB – möten (kreativitet 
under byggtiden, särskild förvaltningsövergripande/bolags grupp som bildas under 
byggtiden av Västerport) workshops om olika områden i staden och exempelvis 
Eurotownmöte, för att få fokus på frågan och flera nya möjligheter till finansiering. Flera 
gestaltningsuppdrag pågår och intresset hos fastighetsägare har väckts. 

Personalfrågorna är ett fokusområde och förvaltningen har jobbat aktivt för att få ner 
sjukfrånvaron. 2018 är det viktigt att bibehålla nivån, därför har ett friskvårdsprojekt startats 
för hela förvaltningen. Genomförande sker under hela året under områdena motion, kost och 
relation. Fortsatt översyn av chefstjänster har också skett. Ett fördjupat 
grupputvecklingsarbete har genomförts för chefer och stab under våren. 

Förvaltningen har omvärldsspanat genom bland annat studiebesök och deltagande i 
konferenser. Besök i Ängelholm har genomförts ihop med Varberg direkt för att förbättra 
processerna. 

Kulturavdelningen 
Planering av Barnfestivalen har pågått hela delåret med stort antal medaktörer utifrån barns 
önskningar. Kulturavdelningen har fortsatt ett stort fokus på delaktighetsprocesser och 
integrationsinsatser som språkcaféer. Inom bibliotek pågår en utredning om skolbiblioteken 
som blir klar i höst. Meröppet bibliotek öppnas snart i Veddige och en flytt av Kungsäters 
bibliotek har inletts. Statens kulturråd har dessutom givit två bidrag för utvecklande 
biblioteksverksamhet in i 2019. Inom konsten pågår flera konstnärliga gestaltningsuppdrag 
som dels är lagda i byggprojekt och dels i mindre konstnärlig gestaltning på landsbygd. 
Varbergs teater har återinvigts men tillbyggnaden har tagit en längre tid att färdigställa än 
utsatt tid. Popmusik, Konstlördag och Dansens dag under våren blev uppskattade. Aktiviteter 
för barn och unga har skett i olika sammanhang och även då med Nationaldagen, 
Midsommarfirande och Parkmusiken som lockade stor publik under sommaren. 
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Fritidsavdelning 
Planeringen för den nya badanläggningen och evakuering av verksamheten från nuvarande 
simhall till Veddige är i fokus och kräver stor arbetsinsats av enhetens personal. Den varma 
sommaren har inneburit högt besöksantal på Simstadion främst under juni och juli. 12/5 
hölls Sista doppet på Håsten i samarbete med VFAB. Kraftigt snöfall och långvarig kyla i 
början av året och extrem torka under sommaren har inneburit att konstgräsplaner och 
gräsplaner har varit stängda vissa perioder under året. Invigning av två omklädnings-
byggnader vid Lindvallen och Ankarvallen skedde under augusti. Enhetschef/utvecklare för 
Aktiv senior började i slutet av mars och överflyttning av viss verksamhet från social-
förvaltningen skedde under april. Uppstart av verksamhet i den nya mötesplatsen 
Ljuspunkten och planering för den mobila verksamheten pågår. Arbetet med att införa ett 
nytt bokningssystem sker i samverkan med Varberg direkt och beräknas vara klart i början av 
november.  

Ungdomsavdelning 
Centralen har fortsatt att kontinuerligt jobba med inkluderingsfrågor, normkritik och 
ungdomsinflytande. Tematiskt arbete med Centralgruppen är viktiga faktorer för att hålla en 
jämn könsfördelning, ett bibehållet besöksantal och nå nya ungdomar till målgruppen. Muve 
har under året skapat mötesplatser för unga i samarbete med hamn och gata. För första året 
har Kulturskolan haft ”Sommarkulturskola”. Under tre sommarveckor fick ca 100 barn och 
unga, i åldern 6 - 15år, gå på dagläger och flera av dem har nu anmält sig till den ordinarie 
verksamheten. I år kunde verksamheten se en dubblering av besökare på ”Öppet Hus” 
jämfört med 2017.  Sommarverksamheten har i år haft mycket att erbjuda med beviljade 
medel från Socialstyrelsen. Gauen har haft öppet hela sommaren och haft verksamhet i 
Håstensområdet, Sörseområdet och i Bua. Ungdomsgårdarna och Centralen har ökat sina 
besökare för andra året i rad. Riktade marknadsföringsinsatser i form av applikationen "Ung 
i Varberg" och filmen VBG har sjösatts.  
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Mål  

Strategiskt målområde - Miljö och klimat 

Prioriterat mål  
Förenkla för människor så att fler gör det som är bättre för miljön. 
 

Nämndsmål 

Vi ska sträva efter ett hållbart Varberg genom att verka för ett livskraftigt ekosystem, 

välmående samhälle och ökad miljömedvetenhet 

 

Analys 
För att nå ett hållbart samhälle utifrån miljösynpunkt krävs att en miljömedvetenhet 
integreras i alla delar av nämndens verksamheter. Målsättningen handlar om att förenkla för 
människor så att fler gör det som är bättre för miljön. Miljöarbetet bör följa ett 
miljöledningssystem för att få till ett systematiskt förbättringsarbete av miljöhänsyn i 
nämndens verksamheter. Nämnden har under 2018 beslutat att miljödiplomera två 
verksamheter. De är Veddige idrottsområde och förvaltningsstabens korridor på Norrgatan. 
Arbetet har påbörjats genom att kartlägga enheternas miljöpåverkan vilket ligger till grund 
för beslut om miljöförbättrande åtgärder i en handlingsplan. Verksamheterna planeras att 
genomgå revision för diplomering runt årsskiftet 2018/2019. 

De verksamheter som miljödiplomerades under 2017 fortsätter sitt arbete enligt det 
framtagna miljöledningssystemet, där exempelvis fritidsavdelningen intensifierar arbetet 
med att minska svinn av konstgräsgranulatet från de kommunala konstgräsplanerna. Flera 
åtgärder är på gång att vidtas såsom granulatfällor i dagvattenbrunnar, iordningställda 
borstytor för att få bort granulat från skor och kläder och information till spelare och 
föreningar med mera.  På Centralen och lokalbiblioteket i Träslövsläge handlar arbetet till 
stor del om att påverka kunder och besökare till ökad medvetenhet om vikten av att göra mer 
miljövänliga val i sin vardag. Det görs exempelvis genom att påverka utbudet av varor och 
tjänster till mer miljövänliga alternativ men också att visa hur människor kan göra skillnad 
genom bättre val ur miljösynpunkt.  
 
Prognosen för måluppfyllnad är god. 
 
Indikatorer 

Titel Kön Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018  Mål 2018 

KFN Antal 

miljödiplomerade 

verksamheter 

Alla 0 3 0 2 

Kommentar: Fritid: Arbetet med att miljöutredningen på Veddige idrottsområde har startats upp och utbildningsdag är 

planerad för personalen. Sedan tidigare år är Varbergs ishall miljödiplomerad. Detta arbete fortsätter och miljöarbetet 

revideras årligen. Handlingsplanen som är framtagen kommer att bli ett konkret och handfast verktyg i den dagliga 

verksamheten. 

KoF korridor: Arbetet med miljöutredningen är påbörjad. Några insatser i kommande handlingsplan är utförda såsom 

inköp av kaffemuggar och vattenflaskor till alla som arbetar på kontoret. Detta för att minska förbrukningen av 

pappersmuggar. 
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Strategiskt målområde - Utbildning & Arbete 

Prioriterat mål 

Inspirera och stödja så att fler elever uppnår godkända betyg efter såväl grundskola som 
gymnasieskola.  

Nämndsmål 
Vi skall med hjälp av våra bibliotek erbjuda miljöer, stöd och verksamheter som bidrar till att 
stärka elevernas studieresultat. 

Analys 
Kunskap och bildning är nyckeln till framgång och personlig utveckling. Genom att barn, 
unga och vuxna ges möjlighet till god utbildning skapas goda förutsättningar till arbete och 
egen försörjning. Grundläggande för välfärdssamhället är att skolan har tydligt 
kunskapsfokus där kunskap vilar på delarna fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. 
Elever och föräldrar ska kunna känna tillit till att deras skola håller hög kvalitet där va1je elev 
har möjlighet att utvecklas och nå samtliga mål som anges i skolans styrdokument. Tidiga 
insatser ska göras för att fånga upp särskilt utsatta barn. 

Skolbibliotekens uppgift är att vara ett stöd i elevers språk- och kunskapsutveckling, 
stimulera fantasi, främja läsintresse och hitta vägar till nya kunskaper genom ett aktuellt och 
mångsidigt mediebestånd. Skolbiblioteken leds av bibliotekarie och finns för alla åldrar på 
samtliga grundskolor i Varbergs kommun. Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till 
skolbibliotek. I bibliotekslagen står det också att ”folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar (skollagen och bibliotekslagen). 

Skolbibliotek har en möjlighet att stärka studieresultat genom att kontinuerligt stödja och 
inspirera elever. Utredningen av skolbiblioteken syftar bland annat till ett tätare samspel 
mellan skolbibliotekarie och lärare exempelvis under lektion, bokprat, sökningar digitalt och 
andra stimulerande insatser som läsgrupper och programverksamhet både inom skolan som i 
offentliga arrangemang. 

Prognosen för måluppfyllnad 2018 är en mindre acceptabel avvikelse från målnivån. 
Orsakerna är flera, bland annat har lokalfrågan för skolbiblioteken blivit akut under slutet av 
vårterminen och då tagit fokus från den strategiska frågan. Biblioteket har heller inte 
implementerat de nya indikatorerna på ett tillfredsställande sätt vilket beror på en ansträngd 
arbetssituation för flera av skolbibliotekarierna.  

Indikatorer 

Titel Kön Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018  Mål 2018 

KFN Utveckla 

skolbibliotekens 

kvalitativa roll i 

samverkan med 

barn- och 

utbildnings-

förvaltningen till att 

bli kreativa miljöer 

och mötesplatser 

Alla    Uppnått när alla 

skolor har 

fungerande 

biblioteksråd. 

Mäts med 

Loertschers 

taxonomi, lägst 

nivå 6 (bilaga till 

skolbibliotekens 

handlingsplan). 

Kommentar: För närvarande finns biblioteksråd på hälften av skolorna våren 2018. Förutsättningar finns troligt för fler 

om Skolbiblioteksutredningen innefattar en inriktning som förtydligar denna samverkansform. 
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KFN Utveckla 

verksamheten i 

samverkan med 

barn- och 

utbildnings-

förvaltningen på 

lokal/skolbiblioteken 

för barn och unga 

som stärker 

elevernas 

studieresultat 

Alla    Uppnått när 

skolbibliotekariens 

bokprat är en del 

av biblioteks-

rådets planering 

och är kopplat till 

teman som skolan 

arbetar med. Mäts 

med statistik-

dokument utifrån 

när, var och hur 

bokprat har 

genomförts 

kopplat till skolans 

teman och 

elevernas 

studieresultat 

Kommentar: Insatser för samverkan ligger inom skolbiblioteksutredningen och den utvecklingsplan som tagits fram. 

Men hittills är ännu inget preciserat men just nu är inte detta i ett läge som är tillfredställande för någon part. 

KFN Utveckla 

elevernas 

läsförmåga utifrån 

ett kulturellt och 

kreativt 

sammanhang 

Alla    Uppnått när 

läsfrämjande 

aktiviteter ökar, 

utvecklas och leds 

av skolbiblio-

tekarier på 

barnens fritid.  

Kommentar: Skolbiblioteksutredningen mellan BUF och KUF innefattar även hur arrangemang kan generera ökad 

läsförmåga. Hittills finns det bokprat, bokkollo med mera för skilda åldersgrupper på ex. stadsbiblioteket. Hösten 2018 

sker exempelvis Bokfika för tre olika åldersgrupper där. 

KFN Antal föreningar 

som är delaktiga i 

lässtöd och läxhjälp 

Alla   0 1 

Kommentar: En del läxhjälp anses ske i samband med språkcaféerna på stads- och lokalbibliotek, Men för närvarande 

finns ingen verksamhet med föreningar just nu som enbart handlar om läxhjälp. 

 

Nämndsmål 

Vi ska utveckla metoder och plattformar för att möjliggöra för ungdomar att starta egna 
företag inom den kulturella och kreativa sektorn 
 
Analys 
Möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är en central fråga för tillgång till 
välfärd och inflytande. Etablering i arbetslivet är den process som leder fram till att en person 
kan försörja sig själv genom förvärvsarbete. Ungdomspolitikens mål innebär att alla unga ska 
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. 
Arbete och egenförsörjning är för de flesta avgörande för att uppnå detta, men det är inte 
förrän vid 30 års ålder som nästan alla unga har fått ett arbete. Det finns också grupper av 
unga som har svårt att komma in i arbetslivet, oavsett konjunktur (mucf.se, FOKUS 
17:1).  Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla men även 
delaktigheten och sammanhållningen i samhället ökar. 
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Som ett led i ovanstående verkar ungdomsavdelningen, Centralen och MUVE, för att skapa 
fler praktik och ferieplatser för unga i kommunen. Det innebär att få med sig företag inom 
den kreativa- och kulturella näringen i kommunen och en dialog förs kontinuerligt för att få 
tillgång till praktik och ferieplatser. Ett stort arbete pågår med att kartlägga behoven av en 
inkubatorplattform i kommunen. En handlingsplan är framtagen och under hösten kommer 
intressenter och aktörer att bjudas in för samtal kring formandet av en inkubator för unga i 
Varberg. En inkubator i samverkan med andra aktörer och intressenter ärr inte bara en 
satsning på unga, utan även en satsning på att bli en stark spelare inom kreativa kulturella 
näringar som idag utgör en av de största branscherna på arbetsmarknad. 

Prognosen för måluppfyllnad är god. 

Indikatorer 

Titel Kön Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018  Mål 2018 

KFN Skapa arbeten 

i den kulturella och 

kreativa sektorn 

för ungdomar 

genom projekt via 

idécentralen 

Alla    Uppnått när 

50% av 

ansökningar 

om 

projektbidrag 

2018 innehåller 

ett 

tydliggörande 

av kopplingen 

till möjligt 

arbete. 

Kommentar: I dagsläget har ca: varannan beviljad ansökan från idécentralen en ambition att arbeta inom sektorn. 

Ungdomarna lotsas sedan genom projektet med hjälp av våra ungdomsutvecklare som ser till att de får nödvändig 

information kring arbetsmarknad/utbildning inom den aktuella branschen. De får också möjlighet till att anordna 

workshops och föreläsningar kopplade till branschen som de vill förkovra sig i. 

KFN Skapa 

förutsättningar för 

en konkret 

inkubatorplattform 

inom den 

kulturella och 

kreativa sektorn 

Alla    Uppnått när 

kartläggningen 

är klar i slutet 

på 2018. 

Kommentar: Handlingsplan är klar och personal på MUVE och Centralen kommer bjuda i både intresserade och aktörer i 

Varberg in till samtal och happenings på Centralen under hösten. 

KFN Antal 

feriearbetsplatser 

kopplade till den 

kulturella och 

kreativa sektorn 

Alla   4 10 

Kommentar: Verksamheten har med stöd av medel från MUCF haft 4 st. anställda under sommaren där de har arbetat 

med sommarlovsaktiviteter. 2st heltid och 2st deltid. 

KFN Antal 

praktikplatser 

kopplade till den 

Alla   7 4 
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kulturella och 

kreativa sektorn 

Kommentar: Verksamheten har 4 st. löpande praktikplatser på Centralens Café/ Restaurang. Där får praktikanterna lära 

sig mer om restaurangyrket som exempelvis kock som är knutet till de kreativa näringarna. Ungdomsgårdar har 3 st. 

praktikplatser, två på Gauen och en på Mitt punkten. 

KFN Antal 

föreningar 

delaktiga i 

arrangemang där 

kommunen är 

arrangör/ 

medarrangör 

Alla   8 6 

Kommentar: Verksamheten har haft ett samarbete med Studiefrämjandet kring evenemanget "Livekarusellen" där 

ungdomar fick möjlighet att uppträda under professionella former. "Band Camp" är en satsning för att ungdomar får lära 

sig spela musik i ensemble och pröva på musikproduktion och komposition. Här samarbetar vi med Medborgarskolan. 

Ungdomsgårdar och MUVE samarbetar ofta med 4H och bygdegårdsföreningar, Röda korset samt Svenska kyrkan kring 

projekt och arrangemang. Förbättringsarbetet kring samarbete med civilsamhällets aktörer har påverkat till en god 

måluppfyllnad. Tvååker samverkar med "Positiva Tvååker" och "Lindberga Hembygdsförening" med revy och bygdespel. 

 

Strategiskt målområde - Hälsa och Social sammanhållning 

Prioriterat mål 
Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv.  

 
Nämndsmål 

Vi ska genom våra verksamheter, genom föreningslivet och genom andra samarbetsparter 
erbjuda mötesplatser, upplevelser och aktiviteter som ger människor möjlighet att stärka sin 
fysiska och psykiska hälsa 
 
Analys 
Mycket forskning visar på tydliga positiva effekter på både fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande vid utövande av kultur, att få ingå i ett socialt sammanhang liksom genom 
idrott och rörelse. Hälsan hos barn och unga i Varberg följer trenden att överlag vara god 
men skillnader ses mellan grupper. När det gäller hälsa och livskvalitet finns det 
genomgående köns och åldersskillnader. Flickor skattar sin allmänna hälsa, sin fysiska hälsa 
och sin psykiska hälsa som sämre än pojkar. Denna andel ökar också med stigande ålder. 
Flickor uppger också högre förekomst av psykiska besvär och lägre livskvalitet. Den psykiska 
hälsans negativa utveckling tycks ha avstannat något hos unga i Varberg men det är 
fortfarande viktig att arbeta systematiskt och uthålligt i ett förebyggande syfte. Kultur- och 
fritidsnämnden ska verka uppsökande och fungera kompensatoriskt för unga på sin fritid. 
Förekomsten av barn och unga som är fysiskt aktiva minskar i Varberg vilket är en utveckling 
i fel riktning. Junior är ett exempel på verksamhet som erbjuder fysisk aktivitet för en grupp 
av unga som av olika anledningar inte hittat någon fritidssysselsättning på egen hand. Junior 
har utökats för att erbjuda fler barn möjlighet till deltagande, samverkan sker med region 
Halland och barn- och utbildningsnämnden. Badanläggningarna erbjuder  friskvårds-
aktiviteter i form av vattenträningsaktiviteter och Junior. Juniors sommarläger har varit 
fulla och intagningen har skett genom behovsprövning av de kontaktpersoner Junior har 
inom skola och region Halland.  Friskvårdsaktiviteter på Simstadion har varit välbesökta i 
sommar vilket gynnats av det soliga och varma sommarvädret. 

Från och med 2018 har kultur- och fritidsnämnden även ansvar för mötesplatser och 
aktiviteter för seniorer under namnet Aktiv senior. Verksamheten invigdes i juni med stort 
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intresse från målgruppen. En styrelse för en förening är bildad och arbetet är startat. Ett fåtal 
aktiviteter har satt igång men merparten är under uppstart. 

På kulturavdelningen erbjuds olika aktiviteter inom offentlig barnkulturverksamhet och för 
förskola, bland annat teaterföreställningar, musik och dansarrangemang och babymålning 
samt öppna verkstäder inom konstpedagogiken. Biblioteket har fortsatt kontinuitet med 
sagoläsning, bokprat och läsgrupper. Sommaren har bjudit mycket aktiviteter så som 
sommarcykeln, bokkollo och "Häng i parken". Barnfestivalen som går av stapeln den 6 - 9 
september förväntas locka många besökare till de 150 planerade programpunkter. 

Ungdomsavdelningen utvecklar kontinuerligt metoder för att nå så många unga som möjligt. 
Grunden i verksamheten är att arbeta med demokratiska processer och värdegrundsfrågor 
där metoderna varierar i form av exempelvis musik, film och andra uttrycksformer. Arbetet 
med att sprida information och kännedom av vad som erbjuds ungdomar fortsätter, där en 
webbserie om Centralens verksamhet nu förväntas bidra till ökad kännedom och i 
förlängningen fler besökare och deltagare. Antalet ungdomsproducerade projekt har ökat 
mycket inom ungdomsavdelningen med nya grupper inom både Centralen, Muve och 
ungdomsgårdarna. Exempel på aktiviteter är odlingsprojekt, Epa-träffar och friluftsprojekt. 

Prognosen för måluppfyllnad är god. 

Indikatorer 

Titel Kön Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018  Mål 2018 

KFN Andel elever i åk 

4 som är fysiskt aktiva 

minst 3 - 4 

gånger/vecka 

Alla 69,4% 62,2% 62,5% 75,0% 

KFN Andel elever i åk 

4 som är fysiskt aktiva 

minst 3 - 4 

gånger/vecka 

Flickor 63,2% 56,1% 63,9% 75,0% 

KFN Andel elever i åk 

4 som är fysiskt aktiva 

minst 3 - 4 

gånger/vecka 

Pojkar 75,6% 67,8% 61,1% 75,0% 

KFN Andel elever i åk 

8 som är fysiskt aktiva 

minst 3 - 4 

gånger/vecka 

Alla 67,6% 66,8% 63,8% 70,0% 

KFN Andel elever i åk 

8 som är fysiskt aktiva 

minst 3 - 4 

gånger/vecka 

Flickor 62,4% 60,6% 63,2% 70,0% 

KFN Andel elever i åk 

8 som är fysiskt aktiva 

minst 3 - 4 

gånger/vecka 

Pojkar 72,8% 72,7% 64,4% 70,0% 
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KFN Andel elever i åk 

4 som deltar i någon 

aktivitet 

Alla 55,4% 47,0% 50,2% 57,0% 

KFN Andel elever i åk 

4 som deltar i någon 

aktivitet 

Flickor 62,8% 50,3% 60,5% 57,0% 

KFN Andel elever i åk 

4 som deltar i någon 

aktivitet 

Pojkar 48,0% 43,9% 39,5% 57,0% 

KFN Andel elever i åk 

8 som deltar i någon 

aktivitet (t.ex. spelar 

något instrument, 

kör, drama, schack) 

Alla 40,6% 42,4% 40,9% 40,0% 

KFN Andel elever i åk 

8 som deltar i någon 

aktivitet (t.ex. spelar 

något instrument, 

kör, drama, schack) 

Flickor 47,8% 48,5% 46,6% 40,0% 

KFN Andel elever i åk 

8 som deltar i någon 

aktivitet (t.ex. spelar 

något instrument, 

kör, drama, schack) 

Pojkar 33,7% 36,5% 35,7% 40,0% 

KFN Andel elever i åk 

8 som röker 

regelbundet, dagligen 

eller någon/några 

gånger per vecka 

Alla 0,6% 0,7% 1,4% ≤ 1 % 

KFN Andel elever i åk 

8 som röker 

regelbundet, dagligen 

eller någon/några 

gånger per vecka 

Flickor 1,1% 1,3% 1,3% ≤ 1 % 

KFN Andel elever i åk 

8 som röker 

regelbundet, dagligen 

eller någon/några 

gånger per vecka 

Pojkar 0,0% 0,0% 1,5% ≤ 1 % 

KFN Andel elever i åk 
8 som ofta eller alltid 
känt sig ledsna eller 
nedstämda de 
senaste tre 
månaderna 

Alla 7,7% 7,5% 9,5% ≤ 8 % 
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KFN Andel elever i åk 

8 som ofta eller alltid 

känt sig ledsna eller 

nedstämda de 

senaste tre 

månaderna 

Flickor 13,0% 13,8% 15,9% ≤ 8 % 
 

KFN Andel elever i åk 

8 som ofta eller alltid 

känt sig ledsna eller 

nedstämda de 

senaste tre 

månaderna 

Pojkar 2,3% 1,6% 3,8% ≤ 8 % 

KFN Antal 

föreningsaktiva 

(flickor/pojkar 7 – 25 

år) 

Alla 12 054 11 447 6 464 12 500 

Kommentar: Resultatet som rapporteras på delår är en osäker siffra och analys är svår att göra då föreningar 

rapporterar vid olika tillfällen under året. Statistik från ej bidragsberättigade föreningar är generellt svårt att få in. 

Resultatet som rapporteras in för helår är den enda siffran som kan analyseras på jämförande sätt mellan åren. 

KFN Antal 

föreningsaktiva 

(flickor/pojkar 7 – 25 

år) 

Pojkar 6 754 6 493 3 671  

Kommentar: Resultatet som rapporteras på delår är en osäker siffra och analys är svår att göra då föreningar 

rapporterar vid olika tillfällen under året. Statistik från ej bidragsberättigade föreningar är generellt svårt att få in. 

Resultatet som rapporteras in för helår är den enda siffran som kan analyseras på jämförande sätt mellan åren. 

KFN Antal 

föreningsaktiva 

(flickor/pojkar 7 - 25 

år) 

Flickor 5 300 4 954 2 793  

Kommentar: Resultatet som rapporteras på delår är en osäker siffra och analys är svår att göra då föreningar 

rapporterar vid olika tillfällen under året. Statistik från ej bidragsberättigade föreningar är generellt svårt att få in. 

Resultatet som rapporteras in för helår är den enda siffran som kan analyseras på jämförande sätt mellan åren. 

KFN Antal aktiviteter 

som erbjuds 

målgruppen unga  

(workshops, grupper, 

föreläsningar osv.) 

Alla  324  318  264  300 

Kommentar: Under våren genomfördes satsningen POP på Varbergs Teater, där det erbjöds billiga biljetter för ungdom. 

En något yngre målgrupp än tidigare hittade då till arrangemanget vilket var lyckat. I våras hade den konstpedagogiska 

verksamheten konstverkstäder och regelbundna skolbesök har skett inom biblioteksverksamheten, där också en 

läsgrupp finns. Sommarens aktiviteter och delaktighet från kulturavdelningen sker ofta i samarbetsform som exempelvis 

Ungdomsavdelningens insats för Parkmusiken i Societetsparken. Men även i Pride Varberg, Nationaldagen och 

Hallifornia. Till viss del anknyts också del av sommarlovsaktiviteter som KOF arrangerar och även vid vår- och höstlov. 

Marknadsföring ses över kontinuerligt för att se hur målgruppen unga kan lockas besöka aktiviteterna som görs. 
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Centralen har hösten 2017 fått en egen bokcentral" och som gett ett visst utslag av utlån samt även en bibliotekarie som 

kommer på besök för att stimulera till läsning. 

KFN Antal 

ungdomsproducerade 

projekt 

Alla  136  102  146  125 

Kommentar: Centralen delår 6 st. nya grupper, MUVE 2st nya grupper. Ungdomsgårdar 28 st. i form av exempelvis 

utomhusprojekt som odling, panitboll, Epa - träffar och friluftsprojekt. 

KFN Antal deltagare i 

friskvårds-aktiviteter 

Alla 4 703 4 695 4 870 4 000 

Kommentar: Friskvårdsaktiviteter genomförs främst inom enheten Bad genom vattengymnastik och massage, men även 

inom JUNIOR, FUNKA och sommarlägerverksamhet. Friskvårdaktiviteterna inom badenheten kommer att minska under 

hösten då endast en badanläggning kommer att finnas eftersom all verksamhet flyttar från Håsten till Veddige. 

KFN Antal 

arrangemang för barn 

och unga (0 - 12 år) 

Alla  287  297  252  250 

Kommentar: Antal genomförda aktiviteter under delåret har redan uppnått målvärdet. Det kommer att öka då 

kommande Barnfestival sker 6 - 9 september och innehåller 150 programaktiviteter. Under delåret har de aktiviteter 

som genomförts varit sådant som barnen själva önskat tidigare. Sommarverksamhet för barn och unga har blivit mer 

aktivt de senaste åren genom öppen konstverkstad och deltagande på evenemanag som exempel Hallifornia och 

Varberg Pride. Återkommande biblioteksverksamhet har skett som tidigare år men nya som sommarcykeln, häng i 

parken och bokkollo. 

KFN Antal deltagare i 

aktiviteter för äldre 

(65+) inom ramen för 

aktiv senior 

Alla   5 176 15 000 

Kommentar: Frivilligverksamheten övergick från socialnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområde 1 april 2018. Invigningen av den nya mötesplatsen Ljuspunkten skedde i maj och därefter startar 

verksamhet i denna lokal. Under maj och juni genomfördes dialogcaféer runt om i kommunen dit allmänheten inbjöds. 

Planering sker för den mobila verksamheten som startar efter sommaren. Redovisningen av antalet deltagare gäller 1/4 - 

31/7. Enheten arbetar med att förändra statistikinsamling gällande frivilligverksamheten. Denna verksamhet har tidigare 

lämnat in statistik halvårsvis och ej könsredovisat. 120 frivilligarbetare är berörda av förändringen vilket innebär att vid 

årets slut redovisas samtliga siffror för frivilligverksamheten. 

KFN Antal deltagare i 

aktiviteter för äldre 

(65+) inom ramen för 

aktiv senior 

Kvinnor    9 000 

Kommentar: Redovisning baserad på könsuppdelad statistik sker vid årsrapporteringen. 

KFN Antal deltagare i 

aktiviteter för äldre 

(65+) inom ramen för 

aktiv senior 

Män    6 000 

Kommentar: Redovisning baserad på könsuppdelad statistik sker vid årsrapporteringen 
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Prioriterat mål  
Delaktigheten i samhället ska öka 
 
Nämndsmål 

Vi ska utveckla metoder och plattformar som stärker individens möjligheter till delaktighet 
och inflytande inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. 
 
Analys 
För att delaktigheten i samhället ska öka krävs ett medvetet arbete för att erbjuda människor 
att vara delaktiga. Kultur- och fritidsnämnden har inom sitt ansvarsområde tillgång till flera 
plattformar och verksamheter som skapar möjligheter för individer att delta och vara 
delaktig inom flera olika områden. Kultur- och fritidsnämnden har som målsättning att 
stärka individens möjligheter till delaktighet och inflytande. Nämndens verksamhets-
områden bör beakta och arbeta i enlighet med barnkonventionen i all planering och 
verksamhet. Barnkonventionen förväntas bli lag från och med den 1 januari 2020 och 
nämnden bör säkra kunskapsnivån bland alla medarbetare och att arbetet sker systematiskt 
inom alla verksamheter. Barnfestivalen är ett sådant exempel där barn har fått vara delaktiga 
från början till slut genom en väl genomtänkt strategi för att det skulle kunna ske. 

Under hösten kommer ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) att 
genomföras inom ramen för arbetet inom Trygg i Varberg, där kultur- och fritidsnämnden 
har ansvaret. Resultatet av enkäten som riktar sig till alla ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 
i gymnasiet kommer bli en bra grund för vidare arbete med ökad delaktighet för barn och 
unga. 

Inom ungdomsområdet genomförs flertalet initiativ som syftar till att öka ungas deltagande 
och möjlighet till inflytande, det sker till exempel genom gårdsråd och olika former av dialog 
och inflytandegrupper. Antalet gårdsråd har ökat under året på kommunens ungdomsgårdar 
vilket leder till att unga själva är med och påverkar innehåll och verksamhet under 
demokratiska former. Till exempel har det planerade antal inflytandeprojekt redan nått 
målsättningen med bland annat uppstart av dessa gårdsråd, Tvååkersgruppen som har fått 
vara med och påverka utformningen av ett grönområde och en grupp unga som tillsammans 
med Röda Korset startat en insamling av kläder till nyanlända. 

Delaktighet är ett mantra för kulturavdelningen och särskilt i verksamhet för barn och unga 
där mycket sker med utgångspunkt att ge dem ingångar för delaktighet och inflytande. 
Kulturavdelningen vill stärka delaktigheten med brukargrupper genom att kontinuerligt 
inbjuda till inflytandeprocesser. Exempelvis har det lagts mycket arbete på barnfestivalen 
som beskrivs ovan. Vidare görs många andra insatser med samma syfte där bland annat 
pedagoger träffats för att samtala kring kultur i skolan, bokklubbar, läsgrupper, 
referensgrupp för utställningar i Hamnmagasinet, konstrådet och flera dialogmöten med 
arrangemangsföreningar och studieförbund. 

Fritidsavdelningen arbetar aktivt med dialoger med föreningslivet både genom eget arbete 
men också i samverkan med andra aktörer såsom SISU med flera. Inom Aktiv senior sker 
dialog med pensionärsorganisationer och seniorer i planeringen av den nya verksamheten. 
En "Aktiv senior-förening" har startat vilket ytterligare kommer öka dialogen kring 
verksamhetens innehåll och utformning. 

Prognosen för måluppfyllnad är god.  
 

 

 



 

16 

 
 
Indikatorer 

Titel Kön Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018  Mål 2018 

KFN Antal 

inflytandeprojekt för 

unga. 

Alla 6 8 15 6 

Kommentar: Ungdomsgårdarna har utökat sina inflytande grupper i form av nya gårdsråd och Tvååkersgruppen som 

varit och utformat ett grönområde. Vidare har verksamheten en grupp av unga som jobba med att samla kläder till b.la. 

nyanlända i samarbete med Röda Korset. 

KFN Antal aktiva 

deltagare i 

inflytandegrupper för 

unga (aktiva 

deltagare = deltar 

minst 4 gånger/år) 

Alla  117 61 88 80 

Kommentar: Antalet aktiva deltagare varierar mycket i grupperna. Många ungdomar är i åldern 15 - 20 år som sitter 

exempelvis centralgruppen får nya intressen eller studerar på annan ort. Dock har verksamheten lyckats fånga nya unga 

deltagare. VI utökat antal inflytande grupper totalt bland annat på ungdomsgårdar som har bidragit till en högre siffra 

totalt på avdelningen. 

KFN Antal aktiva 

föreningsmedlemmar 

Alla 48 099 39 533 14 361 45 000 

Kommentar: Resultatet som rapporteras på delår är en osäker siffra och analys är svår att göra då föreningar 

rapporterar vid olika tillfällen under året. Statistik från ej bidragsberättigade föreningar är generellt svårt att få in. 

Resultatet som rapporteras in för helår är den enda siffran som kan analyseras på jämförande sätt mellan åren. 

KFN Antal delaktiga i 

aktiviteter 

Alla 70  295 85 70 

 

 

Strategiskt målområde - Jämställdhet 
Prioriterat mål 
Jämställdheten inom nämndens ansvarsområden ska öka.  
 
Nämndsmål 
Vi ska bidra till en ökad medvetenhet om jämställdhet och en jämställd resursfördelning 
inom nämndens ansvarsområden. Det ska finnas likvärdiga förutsättningar för pojkar/män 
och flickor/kvinnor att delta och utvecklas inom kultur, fritid och idrott. 

Analys 
Nämnden har som särskilt politiskt mål att öka jämställdheten inom nämndens 
ansvarsområde. För att nå detta mål genomförs en rad insatser både på övergripande nivå 
och inom verksamheterna. En grundförutsättning för att öka jämställdhet är att i all styrning, 
planering och genomförande av verksamhet ta hänsyn till hur det påverkar balansen mellan 
flickor/kvinnor och pojkar/män. För det behövs kunskap och vilja till förändring. Det årliga 
jämställdhetsbokslutet för 2017 visar att resursfördelningen till flickor/kvinnor och 
pojkar/män inom nämndens alla verksamhetsområden för 2017 är jämställd utifrån 
perspektivet att fördelningen är emellan 40 - 60%. Bokslutet visar hur nämnden fördelar 
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resurser mellan könen, parallellt sker arbete för att utveckla verksamheten att bli mer 
jämställd i alla delar. 

Under 2018 skall en 4R-analys genomföras på en av nämndens verksamheter, det är 
Mittpunktens ungdomsgård. Valet föll på Mittpunkten då önskemål om förändring samt 
resultat av genomförd kundnöjdhetsmätning visar på ett behov av åtgärder inom området. 
Nämnden följer utvecklingen av jämställdheten utifrån ett antal indikatorer som pojkars 
läsning, andel tjejer som besöker ungdomsgårdarna, deltagande pojkar på Kulturskolan och 
andel tjejer som söker och beviljas medel från Idécentralen. För att stimulera fler pojkar till 
läsning genomförs en rad insatser som till exempel att erbjuda möjlighet till lån och läsning 
på andra ställen än biblioteket och att bokbussen kan finnas på andra ställen än den 
ordinarie turen. Ungdomsgårdarna har satsat särskilt på att locka tjejer till verksamheten, 
vilket har gett resultat under årets första halvår då besöksstatistiken är jämställd. Andelen 
pojkar i Kulturskolans verksamhet ligger på samma nivå som föregående år, men en hel del 
insatser har gjorts för att bibehålla andelen pojkar (37%) i Kulturskolan. Andelen beviljade 
projekt av Idécentralen har hittills beviljats helt jämställt mellan könen. Att arbeta för en mer 
jämställd verksamhet kräver både kunskap om vilka mekanismer som styr deltagandet och 
att arbeta med att förändra dessa i grunden. Det kan vara mycket tids- och resurskrävande 
där det exempelvis inom ungdomsverksamheten visat sig betyda ett omfattande 
relationsbyggande arbete med att få tjejer att känna sig välkomna och ta aktiv del av 
verksamheten utifrån sina villkor och behov.  

Indikatorer 

Titel Kön Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018 

KFN Antal anläggningar som 

analyserats utifrån 4R 

Alla 2 1 0 1 

Kommentar: Stadsbiblioteket i Kulturhuset Komedianten har genomfört en 4 R och genom de analyser och åtgärder som 

togs fram i en handlingsplan har implementeringen fortsatt under 2018. Exempelvis ses inköp av böcker över gällande 

kön, val av böcker i bokprat, författarpresentationer och föredrag. 

KFN Antal insatser/projekt 

för att öka pojkar och mäns 

läsande 

Alla 14 9 6 8 

Kommentar: Indikator män och pojkars läsning är i god fas. Exempel på aktiviteter under sommaren är bokkollo med 
över övernattning och sommarläsningen där pojkar deltagit i stor utsträckning. Också sagocykelns uppsökande 
verksamhet med tema som fotboll och polis har lockat barn av alla kön. 

KFN Öka antalet tjejer i 

ungdomsgårdsverksamheten 

Alla 11 670 11 723 8 647 12 000 

Kommentar: Verksamheten har gjort insatser för att locka fler tjejer till gårdarna, bland annat riktad verksamhet på 

Mittpunkten. Alla ungdomsgårdar ligger inom jämställdhetsspannet men målet är att nå 50/50. 

KFN Öka antalet killar i 

gruppverksamheten på 

kulturskolan 

Alla  119  180  177  145 

Kommentar: Personalen har jobbat aktivt att bibehålla samma elevantal. Musikverksamheten undervisar mer i grupp 

såsom i gitarr samt musikproduktion har attraherat killar. 
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KFN Andel tjejer som får 

stöd via idécentralen 

Alla 44,7% 35,3% 50,0% 50,0% 

Kommentar: Arbetet med att fånga tjejers intresse att söka medel från idécentralen har gett effekt och det helt jämt 

fördelat mellan tjejer och killar. 
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Strategisk inriktning 
 
Valfrihet och kvalitetskonkurrens  
Inom kultur- och fritidsområdet genomförs mycket av verksamheten av externa aktörer i 
form av föreningslivet. För att stödja föreningar att bedriva verksamhet stöttar nämnden nya 
och etablerade föreningar i sin verksamhet på olika sätt. Genom projektstöd kan föreningar 
genomföra sådant som inte ryms inom övrig budget.  
 
Analys 
God kvalitet i basverksamheten är grundläggande för att få nöjda kunder. Genom 
kundnöjdhetsmätningar kan kundernas nöjdhet med den verksamhet som bedrivs mätas och 
nämnden får den viktiga externa input som behövs för att utvärdera och förbättra 
verksamheten.  
 
I början av året har en ”kundnöjdhetsmätning” på en ungdomsgård genomförts och utifrån 
resultatet har förändringar genomförts i verksamheten som är till gagn för kunden. Som en 
fortsättning kommer en 4R analys att genomföras på samma ungdomsgård under hösten.  
 
Aktiv senior är en verksamhet som tar ett helhetsgrepp kring mötesplatser och aktiviteter för 
seniorer i hela kommunen. Att föra en dialog med seniorerna kring utvecklingen av 
verksamheten har varit en förutsättning för att skapa ”nöjdhet” med de aktiviteter som 
anordnas. Resultatet visar att en god hälsa, social samvaro och känslan av att vara behövd är 
viktigt för målgruppen vilket styrks av forskningen kring KASAM (Känsla Av Sammanhang) 

Titel Mätetal Utfall 2017 Mål 2018 Utfall 2018 

Stöd till 
föreningsliv 
 

Antal 
bidragsberättigade 
föreningar 

208 205 
Uppnått: 185 
Nära: 143 
Ej accepterat: 
142 

209 

Kommentar: Det har sen helåret 2017 tillkommit en bidragsberättigad förening och målet, på 205 
bidragsberättigade föreningar för 2018, är redan uppnått.  

Stöd till 
föreningsliv 
 

Antal godkända projekt 
 

1 5 
Uppnått:  8 
Nära: 5 
Ej accepterat: 4 

0 

Kommentar: Inget projekt är ännu beviljat.  

Ständiga 
förbättringar och 
utveckling av 
basverksamheten 

Antal 
processkartläggningar 

3 3  
Uppnått: 3 
Nära: 2 
Ej accepterat: 1 

1 

 Antal 
kundnöjdhetsmätningar 

3 6 
Uppnått: 5 
Nära: 4 
Ej accepterat: 3 

8 

Kommentar: En kundnöjdhetsmätning har genomförts på Ungdomsgården Mittpunkten i januari. 6 
dialoger/kundnöjdhetsmätningar genomfördes med seniorer inför uppstarten av Aktiv senior för att få en bild 
av målgruppens behov och vilka aktiviteter som önskas. En form av processkartläggning har genomförts med 
cheferna på fritidsavdelningen för att klargöra förbättringsområden och fallgropar. En kundnöjdhetsmätning 
har genomförts på kulturavdelningen. 
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Budget 

Förändring budget 
Kultur- och fritidsnämndens ingående budget 2018 uppgick till 136 182 tkr men uppgår nu 
till 150 645 tkr. Under juni månad blev nämnden kompenserade för löneökningar på 1 419 
tkr avseende 9 månader. I april månad överfördes 877 tkr från socialförvaltningen för aktiv 
senior. Under mars månad blev nämnden kompenserade (1 708 tkr) för kapitalkostnader 
(avskrivningar+ränta) för dem investeringar som genomfördes under 2017. Under februari 
blev nämnden kompenserade för den slutliga hyran på Träslövsläges bibliotek med 718 tkr. 
Nämnden har även fått kompensation för drift- och verksamhetskostnader motsvarande 9 
731 tkr för Tresteget - Trönninge idrottscentrum. I nedanstående diagram illustreras 
ovanstående beskrivning. 

Vad Belopp När 

Ingående ram 2018 136 182 tkr Januari 

Hyreskompensation 

Träslövsläges bibliotek 

718 tkr Februari 

Kompensation Tresteget - 

Trönninge idrottscentrum 

9 731 tkr Februari 

Kompensation  investeringar 

kapitalkostnader 2017 

1 708 tkr Mars 

Överföring medel från Soc 

för Aktiv senior 

877 tkr April 

Lönekompensation 9 mån 1 419 tkr Juni 

Aktuell ram 2018 150 645 tkr September 
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Driftutfall, analys och prognos 

Historiskt driftutfall 2012 - 2017 

 

Generell riktpunkt och förbrukning i% 

 

Driftutfall totalt 

Kontostruk

tur 

Utfall jan - 

aug 2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

aug 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

RR KOF       

Intäkter       

Intäkter -17 808 -23 084 77% -5 276 -13 921 56% 

Summa 

Intäkter 

-17 808 -23 084 77% -5 276 -13 921 56% 

Kostnader       

Bidrag 10 119 16 891 60% 6 772 8 913 54% 

Lokalhyra 

och 

30 639 45 322 68% 14 683 32 120 66% 
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Kontostruk

tur 

Utfall jan - 

aug 2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

aug 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

fastighetsser

vice 

Personalkost

nader 

49 672 78 333 63% 28 661 46 884 63% 

Övriga 

utgifter 

17 104 25 021 68% 7 917 17 030 70% 

Kapitalkostn

ader 

5 462 8 162 67% 2 700 4 653 66% 

Summa 

Kostnader 

 112 997  173 729 65% 60 732  109 600 64% 

Summa RR 

KOF 

95 188  150 645 63% 55 457 95 679 65% 

Analys av totalt driftutfall 
Kultur- och fritidsnämndens driftutfall uppgår till 95 188 tkr av budgeterade 150 645 tkr. 
Totalt är 63% av budgeten förbrukad och vid samma tillfälle förra året var 65% av budgeten 
förbrukad. Den generella riktpunkten uppgår till 67% efter augusti. 

Intäkterna uppgår till 17 808 tkr (77%) vilket är betydligt mer än föregående år då intäkterna 
uppgick till 13 921 tkr (56%). Anledning är bland annat att cirka hälften av intäkterna för 
Sjöaremossens isbana kom in i början av året från Kungsbacka kommun. Tidigare år har alla 
intäkter från Kungsbacka kommun kommit i slutet på året. En annan anledning till de höga 
intäkterna är bidrag från flera organisationer som ej var kända vid årets början. Bland annat 
har bidrag erhållits från statens kulturråd och socialstyrelsen. Notera dock att vissa av dessa 
bidragspengar kommer periodiseras över till 2019 då allt inte kommer användas under året. 

Bidragen uppgår till 10 119 tkr (60%) och betalas ut vid olika tillfällen varför det kan skilja 
något mellan åren. Bidragskostnaderna följer plan. 

Lokalhyran uppgår till 30 639 tkr (68%) vilket är 1%-enhet över den generella riktpunkten 
och det är främst städkostnaderna just nu ligger över budgeten. Prognosen är att posten 
kommer hamna omkring budget i slutet på året. 

Personalkostnaderna uppgår till 49 672 tkr (63%) och har likt tidigare år gått ner under 
sommaren. Posten ligger på en bra nivå för året och troligt är att nämnden kommer hamn 
omkring eller något över budget efter årets slut. 

Övriga utgifter uppgår 17 104 tkr (68%) och ligger också på en bra nivå. Det är dock troligt 
att övriga utgifter kommer överskrida budgeten med tanke på att nämnden tagit i anspråk 
445 kr ur resultatreserven för specifika satsningar samt att det finns ett direkt samband 
mellan dem ökade intäkterna och övriga utgifter. 

Kapitalkostnaderna uppgår till 5 462 tkr (67%) och följer plan. 

Prognosen är att kultur- och fritidsnämnden och samtliga dess avdelningar håller sin 
budget inklusive ianspråktagna medel ur resultatreserven. Därmed beräknas ett underskott 
på 445 tkr inträffa. 
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Driftutfall per avdelning 

Nämnd 

Kontostruk

tur 

Utfall jan - 

aug 2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

aug 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

RR KOF       

Kostnader       

Lokalhyra 

och 

fastighetsser

vice 

    2  

Personalkost

nader 

 658 1 020 65%  362  665 68% 

Övriga 

utgifter 

49 79 62% 30 33 35% 

Kapitalkostn

ader 

      

Summa 

Kostnader 

 707 1 099 64%  392  700 65% 

Summa RR 

KOF 

 707 1 099 64%  392  700 65% 

Nämnden har en förbrukning på 64% och ligger därmed något under den generella 
riktpunkten på 67%. Övriga utgifter är högre än förra året samtidigt som 
personalkostnaderna (arvoden) är något lägre. Prognosen är ett utfall kring budget. 

Förvaltningsledning/stab 

Kontostruk

tur 

Utfall jan - 

aug 2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

aug 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

RR KOF       

Intäkter       

Intäkter -1 114 - 400  279%  714 - 402  

Summa 

Intäkter 

-1 114 - 400  279%  714 - 402  

Kostnader       

Lokalhyra 

och 

fastighetsser

vice 

 581  847 69%  266  573 65% 

Personalkost

nader 

4 767 7 282 65% 2 514 4 066 61% 

Övriga 

utgifter 

1 060 1 304 81%  244 1 086 76% 

Kapitalkostn

ader 

 0  0   

Summa 

Kostnader 

6 409 9 433 68% 3 024 5 725 64% 
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Kontostruk

tur 

Utfall jan - 

aug 2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

aug 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

Summa RR 

KOF 

5 295 9 033 59% 3 738 5 323 59% 

Förvaltningsledning/stab har förbrukat 5 295 tkr av sin budget på 9 033 tkr vilket motsvarar 
en 59% förbrukning. Intäkter på 1 114 tkr har inkommit under perioden och avser 
kulturguidespengar som balanserats om från föregående år samt nya kulturguidspengar på 
716 tkr. Eventuellt ska de "nya" pengarna balanseras över till 2019. Övriga utgifter ligger på 
en bra nivå. Avdelningen har tagit i anspråk 170 tkr ur resultatreserven för olika satsningar. 
Det innebär att avdelningen har rätt att göra ett underskott med motsvarande belopp. 
Prognosen är en budget inklusive antagna medel ur resultatreserven är i balans. 

Fritid 

Kontostruk

tur 

Utfall jan - 

aug 2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

aug 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

RR KOF       

Intäkter       

Intäkter -10 746 -16 387 66% -5 641 -7 555 45% 

Summa 

Intäkter 

-10 746 -16 387 66% -5 641 -7 555 45% 

Kostnader       

Bidrag 6 251 12 521 50% 6 270 5 509 44% 

Lokalhyra 

och 

fastighetsser

vice 

22 629 33 425 68% 10 796 22 554 66% 

Personalkost

nader 

13 746 21 680 63% 7 934 11 818 62% 

Övriga 

utgifter 

7 377 11 544 64% 4 167 5 997 63% 

Kapitalkostn

ader 

3 847 5 762 67% 1 915 3 397 66% 

Summa 

Kostnader 

53 850 84 932 63% 31 083 49 274 61% 

Summa RR 

KOF 

43 103 68 545 63% 25 442 41 719 65% 

Intäkterna ligger något under den generella riktpunkten men jämfört med föregående år så 
är intäkterna högre detta år. Avdelningen strävar efter att hålla ett jämt flöde gällande 
intäkter. Kostnaderna ligger i närhet av budget förutom övriga kostnader som ligger under. 
Bidrag ligger under budget men stora bidragsutbetalningar sker under årets sista månader. 

Det råder en osäkerhet vad det gäller budget för enheten bad då den planerade renoveringen 
av Veddige simhall inför evakueringen av verksamheten vid Håsten blir försenad och badets 
öppnande i höst fördröjs vilket innebär att utfallet för budgeterade intäkter kan då bli lägre. 
Simstadion kommer att ha öppet längre än planerat och driftskostnaderna kan komma att 
öka. 
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Verksamheten inom Aktiv Senior startades upp under första delen av året vilket inneburit 
uppstartskostnader så som renovering, möblering och iordningställande av den nya 
mötesplatsen Ljuspunkten. Dessa kostnader är av engångskaraktär och belastar endast 
innevarande år. 

Kontostruk

tur 

Utfall jan - 

aug 2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

aug 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

RR KOF       

Intäkter       

Intäkter -2 977 -2 760  108%  217 -2 756 87% 

Summa 

Intäkter 

-2 977 -2 760  108%  217 -2 756 87% 

Kostnader       

Bidrag 3 807 4 114 93%  307 3 384 85% 

Lokalhyra 

och 

fastighetsser

vice 

5 069 7 430 68% 2 361 6 404 67% 

Personalkost

nader 

15 421 24 138 64% 8 717 14 610 63% 

Övriga 

utgifter 

6 122 8 441 73% 2 319 6 646 77% 

Kapitalkostn

ader 

1 304 1 935 67%  631 1 088 67% 

Summa 

Kostnader 

31 724 46 058 69% 14 334 32 133 68% 

Summa RR 

KOF 

28 747 43 298 66% 14 551 29 377 67% 

Kulturavdelningen har en god budgetbalans vid delår. 

Den höga siffran för intäkter inom biblioteksverksamhet är beviljade medel från Kulturrådet 
inom området Stärkta bibliotek, som kommer att användas även 2019. Första delen av året 
var Varbergs Teater stängd, vilket resulterade i färre arrangemang och intäkt under delåret. 
mest beroende på att tillbyggnaden blivit kraftigt försenad och inga omfattande 
hyresbokningar har kunnat genomföras. Likaså har utfallet i biljettintäkter för genomförda 
arrangemang inte svarat mot förmodad intäkt. Analysen av dessa aspekter är att intäkterna 
eventuellt inte kommer att uppnå målet vid årets slut. 

Högre utfall på utgifter inom bibliotek beror till stor del på IT-kostnader, både internt inom 
kommunen och externa kostnader för e-media (e-böcker och e-ljudböcker). Utfall för 
reparationskostnaderna för bokbussen har överskridit det tilldelade anslaget och troligt 
kommer detta att öka resten av året. 

Personalkostnaderna inom allmän kulturenhet ligger något högre än föregående år vilket 
beror på omställningar inom organisationen med flertal vikariat och högre lönesättning i 
vissa nyrekryterade tjänster. En omplacering till annan förvaltning genererar en något ökad 
kostnad då mellanskillnaden mellan lönerna betalas ut i 2 år, enlig HÖK. 
Vikariattillsättningar har inneburit även dubbel bemanning under en period för överlämning. 
Prognosen är att ett överdrag upp mot 100 tkr. 
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Övriga utgifter ligger något lägre inom allmän kultur föregående år på grund av att många av 
de kostnader som ligger under vår och sommar inte ännu är bokförda, på grund av att 
leverantörer inte skickat fakturor. Programverksamhet Barn har sparat en större del av 
budgeten till Barnfestivalen, vilket påverkar utfallet. 

Noterbart är att 270 tkr är beslutade ur resultatreserven för Barnfestivalen, vilket innebär att 
den summan kan bli ett underskott. 

Ungdom 

Kontostruk

tur 

Utfall jan - 

aug 2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

aug 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

RR KOF       

Intäkter       

Intäkter -2 971 -3 537 84% - 566 -3 208 63% 

Summa 

Intäkter 

-2 971 -3 537 84% - 566 -3 208 63% 

Kostnader       

Bidrag 61  256 24%  195 20  

Lokalhyra 

och 

fastighetsser

vice 

2 360 3 620 65% 1 260 2 587 71% 

Personalkost

nader 

15 080 24 213 62% 9 133 15 719 64% 

Övriga 

utgifter 

2 496 3 653 68% 1 157 3 268 68% 

Kapitalkostn

ader 

 310  465 67%  155  167 67% 

Summa 

Kostnader 

20 307 32 207 63% 11 899 21 760 65% 

Summa RR 

KOF 

17 337 28 670 60% 11 333 18 552 66% 

Utfallet för perioden är 17 337 tkr (60%) och den generella riktpunkten uppgår till 67%. Det 
beror framförallt på att verksamhetens intäkter är högre än beräknat. Verksamheten har 
blivit beviljat medel från Kulturrådet och Socialstyrelsen via MUCF (myndigheten för 
ungdoms och civilsamhälles frågor). Medlen ska användas till meröppet på ungdomsgårdar 
och lovverksamhet samt Nycirkus och sommarkulturskola. Vidare ligger bidraget för ungas 
projekt under posten bidrag mycket lägre än den generella riktpunkten. Det beror på att delar 
av medlen som används har konterats på övriga utgifter. Det korrekta resultatet för posten är 
120tkr. Personalkostnaderna är lägre än generella riktpunkten och beror bland annat på att 
lönerevisionen för lärarkollegiet är ännu inte avslutad, då avtal inte träffats mellan 
arbetsgivare och fackförbunden LR och Lärarförbundet. Det vill säga att ca. 3 % är 
ackumulerad kostnad för lönepåslag för lärarkollegiet att vänta under hösten. Övriga poster 
ligger i fas och prognosen är att budgeten är i balans. 
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Driftutfall per verksamhet 

 Utfall jan - 

aug 2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

aug 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

10000 - 

Nämnds- och 

styrelverks 

 708 1 099 64%  391  701 65% 

30000 - 

Administrati

on 

5 327 10 962 49% 5 636 5 597 53% 

30020 - 

Föreningsstö

d 

6 579 12 805 51% 6 226 5 868 46% 

30030 - 

Aktiv senior 

2 021 3 377 60% 1 356   

31000 - Stöd 

studieorganis

ationer 

1 971 1 970  100% -1 1 871 97% 

31510 - 

Kulturverksa

mhet 

4 662 7 265 64% 2 603 2 238 73% 

31520 - 

Kulturevene

mang 

 489  760 64%  271  382 49% 

31530 - Stöd 

kulturförenin

gar 

1 207 1 272 95% 65 1 155 94% 

31540 - 

Administrati

on kultur 

5 041 7 883 64% 2 842 8 608 65% 

32000 - 

Bibliotek 

15 431 24 148 64% 8 717 15 124 64% 

33000 - 

Kulturskola 

8 631 14 286 60% 5 655 9 199 65% 

34010 - 

Fritidsanl- o 

sporthallar 

9 354 14 059 67% 4 705 6 668 69% 

34020 - 

Idrottsplats o 

bollplaner 

7 955 12 053 66% 4 099 8 109 73% 

34030 - 

Ishallar och 

isbanor 

6 602 10 754 61% 4 152 9 707 72% 

34040 - Bad- 

och 

simanläggnin

gar 

5 398 6 882 78% 1 484 6 693 79% 

34050 - 

Spår, leder 

och IP 

Skogen 

 419  422 99% 3  663  100% 

35010 - 

Ungdomsgår

dar 

5 609 8 084 69% 2 474 5 444 73% 
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 Utfall jan - 

aug 2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

aug 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

35020 - 

Ungdomsver

ksamhet 

2 543 3 356 76%  813 2 493 71% 

35030 - 

Fritid 

funkt.hind/j

unior 

68  175 39%  107  153 38% 

39910 - 

Förvaltn.ledn

ing och stab 

5 174 9 033 57% 3 859 5 005 56% 

Resultatreserv för kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens resultatreserv uppgår år 2018 till totalt 3 852 tkr. Enligt 
centrala direktiv får nämnden automatiskt använda (besluta om) resultatreserven upp till 1 % 
av nettoomslutningen (för kultur-och fritidsnämnden innebär det ca 1 362 tkr). Om nämnden 
vill använda mer än 1 % av nettoomslutningen ska beslut fattas av kommunstyrelsen för att 
undvika konflikt med balanskravet. 

Föregående år fattade nämnden beslut om att förvaltningsledning/stab skull få använda 100 
tkr för friskvårdssatsningar under 2018. I februari beslutade nämnden att kulturavdelningen 
skulle få använda 270 tkr ur resultatreserven för en barnfestival. I februari månad beslutade 
nämnden att förvaltningsledning/stab skall få ta i anspråk 75 tkr för att deltaga i 
jubileumsåret Halland 

Vad Belopp Beslutad i nämnd 

IB Kultur-och fritidsnämndens resultatreserv 2018 3 852 tkr  

Jubileumsåret Halland - 75 tkr Februari 

Barnfestival - 270 tkr Februari 

Friskvårdssatsning - 100 tkr Föregående år 

UB Kultur- och fritidsnämndens 

resultatreserv 2018 

3 407 tkr  

   

Intecknade förstudiekostnader som ev. kan 

belasta resultatreserven 

  

*Sjöaremossen omklädningsbyggnad - 200 tkr September 2015 

*Lokalanpassning Kyrkskolan - 200 tkr Februari 2018 

*Konstgräsplan Väröbacka - 400 tkr December 2017 

Totalt intecknade förstudiekostnader - 800 tkr Aktuell månad 

   

UB resultatreserv 2018 inkl. 

förstudiekostnader 

2 607 tkr Aktuell månad 
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Investeringsutfall, analys och prognos 

Investeringsutfall totalt 

Ansvar: Kultur- och Fritidsnämnd    Enhet: Tkr    Konto: RR    Projekt: Investering    

Verksamhet: Verksamhet 10000 - 93999 (drift)     

 Utfall jan - 

aug 2018  

Budget 

2018  

Budget  

2018 Jmf 

Utfall jan - 

aug 2018  

32180 - Veddige ishall eurotemper 0  0 

32619 - Idrottshall Trönninge 1  -1 

34001 - Lindvallen, inventarier  240  400  160 

34031 - Upprustning Lindvallen 2  -2 

34032 - Konstgräs Centrum   350  350 

34033 - Reinv. bana Påskb.vallen  2 400 2 400 

34101 - Verks.investeringar KOF 1 322 2 000  678 

34104 - Mindre konstnärlig gestal 49 1 000  951 

34602 - Ankarvallen omklädning 6  750  744 

37401 - Ungd.gård/Daglig verks 0  0 

Summa Alla Objekt/Projekt 1 620 6 900 5 280 

 

Analys och prognos av investeringar 

Övergripande 
Kultur- och fritidsnämnden investeringsbudget uppgår till 6 900 tkr och hittills har 1 620 tkr 
(23%) upparbetats. Prognosen är att alla medel kommer vara upparbetade vid årets slut. Mer 
detaljerad information per avdelning nedan: 
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Kulturavdelningen 
Investeringsmedel för Varbergs teater gällande ny AV - anläggning, scenpodier och ny 
bildprojektor kommer att bli nyttjade till årets slut. 
 
Arbetet med att genomföra meröppet bibliotek i Veddige pågår och prognosen är att hela 
anslaget ska vara förbrukat innan årsskiftet. En längre process för installation av teknik gör 
att invigningen kommer att ske först sent i september. 

Projekt för att använda investeringsmedlen inom mindre konstnärlig gestaltning har 
påbörjats men ännu har inga större summor utbetalats. Siktet är att medlen ska användas i år 
utifrån att gestaltningsuppdragen för två projekt; Veddige ungdoms häng och Tvååkers 
centralpark, kommer att utbetalas innan årets slut även om själva installationerna för båda 
projekten har förskjutits till in i 2019 på grund av Hamn- och Gatuförvaltningens 
projektprocess har förlängts. 

Fritidsavdelning 
De tilldelade medlen för mindre verksamhetsinvesteringar bedöms att användas under året. 
Badenheten har ansökt och fått beviljat inom ramen för mindre verksamhetsinvesteringar 
inköp av en mobil lift som kommer användas i Veddige Simhall och på sommaren i 
Simstadion. Den beräknas köpas in under oktober månad. 

Vad det gäller ovan rubricerade investeringar bedöms budgeten att hållas. Avdelningen har 
dock gått fram med ett önskemål till KF om utökad budget (400 tkr) för reinvesteringen av 
Påskbergsvallens löparbanor. Avdelningen har fått indikationer på att den kostnaden får tas 
inom befintlig budget. 

Ungdomsavdelning 
Verksamheten har 300 tkr i mindre investeringsbudget och det är utnyttjat 141 tkr . 
Kulturskolans digitala skärmar har ännu inte satts upp då verksamheten haft mycket arbete 
med mjukvaran och det tillkommer inköp av hård och mjukvara som måste kompletteras. 
Bua ungdomsgård kommer också att komplettera med inventarier som ska köpas in. Medlen 
kommer att förbrukas. 
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Personal 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har under den senaste 12-månadsperioden, i jämförelse med samma period 
2017, minskat på kultur- och fritidsförvaltningen. En förändring i minskad sjukfrånvaro har 
synts under hela perioden. Bedömningen är att de åtgärder som är genomförda för att 
minska sjukfrånvaron ger goda resultat. 

Under perioden är den totala sjukfrånvaron 4,7 %, varav 1–14 dagar är 2,4 % och 60 dagar 
eller mer 26,7 %. Det har skett en minskning främst i den långa sjukfrånvaron och en 
marginell ökning i den korta sjukfrånvaron. 

Sjukskrivningstalen är högst i åldrarna 50–59 år. Sjukfrånvaron på kultur- och 
fritidsförvaltningen är högst bland kvinnorna, 5,37 % och för männen 3,47 %. 

Under den senaste 12-månadersperioden har sjuktalen varit höga på bland annat bad- och 
idrottsanläggningarna, lokalbibliotek och kulturskolan. 

Antal anställda som inte har någon sjukfrånvaro under den senaste 12-månadsperioden, har 
minskat något i förhållande till den föregående perioden. Cheferna arbetar aktivt med att 
främja hälsoaspekter och en god arbetsmiljö i förvaltningen. 

Åtgärder för att minska sjukfrånvaron 
Flera åtgärder är vidtagna för att minska sjukfrånvaron på Kultur- och fritidsförvaltningen. 
Insatser är genomförda vad gäller långtidsfrånvaro, korttidsfrånvaro, det har genomförts 
kompetensutvecklande insatser för att stärka cheferna inom arbetsmiljöområdet samt flera 
åtgärder är vidtagna för att nå en ändamålsenlig organisation. 

Cheferna arbetar aktivt med att främja en god hälsa och vid sjukdom ska rehabilitering ske 
tidigt. Medarbetare som drabbas av nedsatt arbetsförmåga ska snabbt få stöd och tidig 
individuell rehabilitering. Chef arbetar nära och med stöd av HR strateg på förvaltningen. 

Vad gäller korttidsfrånvaron arbetar cheferna aktivt med att följa eventuella mönster för att 
fånga sjukfrånvaron i ett så tidigt skede som möjligt. Förvaltningen har en rutin och ett nytt 
arbetssätt kring korttidsfrånvaron. Det genomförs omtankesamtal redan när medarbetaren 
varit sjuk mer än fyra tillfällen under den senaste 12-månadersperioden. När individen varit 
sjukskriven sex tillfällen, sker ett trepartssamtal med medarbetare, chef och Kommunhälsan. 

Det är av stor vikt att förvaltningen sätter in åtgärder i ett så tidigt skede som möjligt. 

Kultur- och fritidsförvaltningen följer också det arbete som pågår i andra förvaltningar för att 
dra lärdom från dem. Varbergs kommun har ett gemensamt ledarutvecklingsprogram som på 
olika sätt lyfter kompetensen hos chefer/ledare. Medarbetarcoaching erbjuds alla anställda i 
Varbergs kommun, detta är ett led i arbetet med att hjälpa individer vidare som står i någon 
typ av förändringsprocess. 

En viktig faktor för att skapa en frisk arbetsplats med låg sjukfrånvaro och goda 
förutsättningar är att kontinuerligt arbeta med utveckling av en effektiv och ändamålsenlig 
organisation. Mer om de insatser som har genomförts under perioden kan du läsa om under 
rubriken, effektiv och ändamålsenlig organisation. 
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Organisation (personal): 011J0000200Q Kultur- o fritidsnämndens förv     

 2017 Aug - 

2018 Jul  

2016 Aug - 

2017 Jul  

Sjukfrånvaro för samtliga anställda totalt, R12 4,65% 5,95% 

Sjukfrånvaro för samtliga anställda 1 - 14 dagar, R12 2,42% 2,18% 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre av total sjukfrånvaro, R12 26,78% 50,27% 

Andel anställda utan någon sjukfrånvaro 39,63% 44,93% 

Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 
Varbergs kommun erbjuder alla anställda möjligheten att anmäla önskemål om ökad 
sysselsättningsgrad. Det finns två möjligheter till utökning, på den egna arbetsplatsen och till 
annat arbetsställe och/eller till annan befattning. Önskemål om utökning lämnas till den 
närmaste chefen och han/hon tar ställning när vakans och rekryteringsbehov uppstår. Om 
det inte finns möjlighet till utökning på den egna arbetsplatsen kan erbjudande om utökning 
lämnas på annat arbetsställe och/eller utanför den nuvarande befattningen, under 
förutsättning att den enskilde har kompetens för arbetsuppgifterna. 

Under perioden har det inkommit ansökningar om utökning på det egna arbetsstället, i de 
fall där det varit möjligt har det också skett en utökning av sysselsättningsgraden. 
Möjligheten till utökning på annat arbetsställe i Varbergs kommun har inte använts. 
Cheferna arbetar kontinuerlig för att på bästa sätt skapa möjligheter för de anställda att 
arbeta heltid. 

Andel timmar utförts av timavlönad personal 
Andelen timmar som utförts av timavlönad personal har under perioden minskat på kultur- 
och fritidsförvaltningen. Under perioden har insatser genomförts för att minska antalet 
timanställda. Dialog förs kontinuerligt kring vilka lösningar som är aktuella. 

På ungdomsavdelningen har sommarens utökade verksamhet bidragit till flera projekt och 
timanställningar. Kulturavdelningen arbetar aktivt för att minska antalet timanställda, det 
görs schemaändringar inom bibliotek så att ordinarie personal kan gå in och ta pass för 
kolleger som är sjuka eller frånvarande av andra orsaker. Inom allmän kultur erbjuds 
befintlig personal att gå upp i tjänstgöringsgrad då luckor uppstår i bemanningen istället för 
att ta in timpersonal eller anställa tidsbegränsade vikariat. På Fritidsavdelningen har antalet 
timmar som utförts av timanställd personal minskat. Dock är en del av avdelningens 
verksamhet av en sådan karaktär att behovet av timanställda kommer fortsatt att finnas. 
Avdelningen arbetar kontinuerligt med schemaläggning och anställningsformer för att hålla 
nere antalet timmar som ej utförs av tillsvidareanställd personal. 

Organisation (personal): 011J0000200Q Kultur- o fritidsnämndens förv     

 2018 Jul  2017 Jul  

Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 89,32% 89,95% 

Organisation (personal): 011J0000200Q Kultur- o fritidsnämndens förv     

 2017 Aug - 

2018 Jul  

2016 Aug - 

2017 Jul  

Andel timmar utförda av timavlönade i % R12 3,40% 4,64% 
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Aktiv personal- och kompetensförsörjning 
Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare där personal- och 
kompetensförsörjningsfrågan är av största vikt. Personal och kompetensförsörjning kan delas 
in fem områden: attrahera, rekrytera, introducera, motivera/utveckla och 
avveckla/generationsväxla. Det genomförs aktiviteter på olika sätt inom dessa områden. 

Inom området attrahera arbetar nämnden för att lyckas rekrytera rätt kompetens. 
Nämnden syns utåt i flera sammanhang där det skapas goda förutsättningar till att 
marknadsföra nämnden för att i framtiden lyckas rekrytera rätt kompetens. Verksamheten 
deltar i rekryteringsmässor där behov finns ett exempel är att Biblioteket har deltagit i en 
rekryteringsmässa i Göteborg. 

Att rekrytera handlar om hur kommunen kan ha en tillförlitligt och användbar 
rekryteringsprocess, både vad gäller annonser, sociala medier, lönestrategi såsom i nya 
rekryteringsvägar. I de mer svårrekryterade grupperna behöver annonseringen 
målgruppsanpassas för att nå rätt kompetens. 

Inom kultur- och fritidsnämnden har det identifierats vissa yrkeskategorier som är 
svårrekryterade. Upplevelsen från de rekryterande cheferna är att urvalet av sökande med 
den kompetens och erfarenhet som efterfrågas inte alltid är så stort. 

Kulturskolan har svårigheter att rekrytera ämnesgruppspedagoger till vissa instrument. Dels 
beror det på att tjänsterna är ofta deltid och löneläget för pedagoger är högre i andra städer i 
regionen. 

Biblioteksenheterna har svårt att rekrytera personal med alla de kompetenser som behövs i 
yrket. Liknande svårigheter finns runt om i landet, vilket till viss del beror på att arbete i 
större städer lockar. En övergång sker också att söka bibliotekarier istället för 
administratörer, tidigare assistenttjänster. 

Inom fritidsavdelningen är simlärare svår rekryterat. Enheten för bad kommer att ha ett stort 
behov av att rekrytera badpersonal under de kommande 3 åren för att möta behovet av en ny 
bad- och simanläggning. Simlärare är svårrekryterade i större delen av landet och 
diskussioner pågår inom branschen om hur detta ska åtgärdas. Arbete med kravprofiler för 
framtida bemanning kommer att vara central inom hela fritidsavdelningen och i samband 
med att kommunen växer och eventuella ändrade förutsättningar för föreningar vad gäller 
anläggningsskötsel. 

En utmaning är att kraven på kompetens förändras inom många yrkesområden och det är 
viktigt att behålla kompetens och utveckla den när yrkesområdet kräver det. 

I takt med att kommunen växer i befolkningsmängd kommer också behovet av kultur- och 
fritidsutbud att öka. Detta ställer krav på att organisationen växer i takt med detta för att 
bibehålla kvalitén i verksamheten. 

Inom området introducera arbetar nämnden för att nyanställda skall få en så bra 
introduktion som möjligt. En strukturerad introduktion är viktig för att medarbetaren så fort 
som möjligt ska bli införstådd med sina nya arbetsuppgifter och socialiseras in i 
gemenskapen på arbetsplatsen. Insatsen har stor betydelse för såväl den enskilde som 
arbetsgivaren/verksamheten. Nämnden har en modell för introduktion av nya chefer och 
respektive arbetsplats ansvarar för att introducera medarbetaren och arbeta med 
kontinuerlig utveckling av introduktionen. 
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Inom området motivera/utveckla arbetar nämnden på flera sätt. Nämnden har satt upp 
mål för kompetensutveckling, där det skall genomföras minst två förvaltningsgemensamma 
utbildningar under kommande år. Kompetensutveckling är en viktig faktor för att motivera 
och attrahera medarbetare 

Inom området avveckla/generationsväxla arbetar nämnden för att kompetensväxla och 
skapa förutsättningar för att yngre medarbetare skall få så bra förutsättningar som möjligt i 
sitt nya arbete. Detta görs bland annat genom att ha en introduktion till arbetet, att där det är 
möjligt att gå bredvid den personen som lämnar för exempelvis pension. Cheferna planerar 
sin verksamhet och påbörjar rekrytering inför en pensionsavgång eller annan typ av avgång i 
ett så tidigt skede som möjligt. Varbergs kommun arbetar med chefsförsörjning och erbjuder 
potentiella chefskandidater ett utvecklingsprogram (Morgondagens ledare) för ett urval av 
personer som bedömts vara lämpliga. Nämnden kommer under 2018 att identifiera ett antal 
kandidater för att tillgodose behovet av kompetenta och skickliga chefer och ledare. 

De kommunövergripande mallarna för avgångssamtal används vid avslut, där skapas det 
möjligheter att få en bild om orsaker till avslut av anställning och vägledning för att kunna 
vara en attraktiv arbetsgivare. 

I framtiden kommer det att bli allt mer viktigt att stärka arbetet kring personal- och 
kompetensförsörjningsfrågorna. På Kultur och fritidsförvaltningen har det satts igång ett 
arbete med att arbeta fram en strategi för personal och kompetensförsörjning och det har 
också tagits fram särskilda planer för vissa verksamheter med mer svårrekryterade 
befattningar, detta arbetet drivs i samverkan mellan chef och HR strateg med förankring i 
verksamheten. 

Praktikplatser 
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att på olika sätt öka antalet praktikplatser i 
förvaltningen. 

Vid efterfrågan av praktikplats ses det efter möjligheter till kvalitativ handledning i första 
hand och att det finns möjligheter till en god arbetsmiljö för den som kan bli placerad. 
Förvaltningens praktiksamordnare meddelas om eventuella förfrågningar från och till 
avdelningarna. 

För närvarande har förvaltningen praktikplatser inom de tre grupperna studiepraktik, 
arbetsmarknadsåtgärd med praktikplats samt praktikplatser för nyanlända inom 
etableringsuppdraget enligt nedan. 

Förvaltningen har under perioden tagit emot 9 praktikanter inom gruppen 
arbetsmarknadsåtgärd med praktikplats. Inom gruppen utbildningspraktik/studiepraktik har 
förvaltningen under perioden tagit emot en praktikant. Inom gruppen praktikplatser för 
nyanlända inom etableringsuppdraget har inga praktikant tagits emot. Totalt har 
förvaltningen under perioden haft 10 praktikanter. 

Utveckling av en effektiv och ändamålsenlig organisation 
Ett kontinuerligt arbete med översyn av organisationen genomförs på kultur- och 
fritidsförvaltningen. Syftet är att uppnå en ändamålsenlig och effektiv organisation med 
möjlighet till dialog och en god arbetsmiljö för de anställda. Anpassningar i antal 
medarbetare per chef har genomförts på vissa enheter under 2018, senast på 
Kulturavdelningen, där organisationen förstärkts med ytterligare en enhetschef under 
avdelningschefen. Ungdomsavdelningen gör under 2018 en organisationsförändring, där 
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ytterligare en enhetschef för Kulturskolan tillsätts. Varbergs kommun är inne i en expansiv 
fas och insatser i att se över organisationen, behöver fortsättningsvis göras under 2018, för 
att säkerställa en stabil utveckling av verksamheten. 

Det har tidigare genomförts åtgärder där förvaltningens stab har utökats för att på olika sätt 
stärka cheferna. I en mindre förvaltning är dilemmat att stabsresurserna riskerar att bli 
sårbara och det kan uppstå flaskhalsar i produktionen. Det har genomförts en kontinuerlig 
dialog kring arbetsfördelning, leveranser, arbetssituation och arbetsbelastning. Flera 
åtgärder har vidtagits för att minska sårbarhet och det har resulterat i en mer robust och 
stabil organisation med bättre förutsättningar till en hållbar arbetsmiljö. Under 2018 
kommer det fortsatt göras en översyn över de administrativa resurserna (personal och 
ekonomiadministration) hos varje chef. Översynen skall resultera i tydligare chefsroller. 
Kontinuerlig utvärdering av organisationen genomförs för att cheferna skall ha rätt 
förutsättningar i sina uppdrag. 

Jämställdhet och mångfald 
Alla anställda medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen ska tillförsäkras lika 
rättigheter och möjligheter och därmed lika värde. Förvaltningen ska förebygga all 
diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Varbergs kommun har under året arbetat fram en ny kommungemensam policy och riktlinje 
för att möte de nya kraven kring jämställdhet och mångfald i arbetslivet. I den 
kommungemensamma policyn definieras mål, ansvarsfördelning och aktiva åtgärder. 

Inom ramen för mångfaldsarbetet på förvaltningen finns en mångfalds- och handlingsplan 
för följande områden: rekrytering/utveckling, arbetsförhållanden, möjlighet att förena arbete 
med föräldraskap, jämn/ojämn könsfördelning samt lönekartläggning. 

Nedan presenteras några delar ur handlingsplanen. 

Rekrytering och utveckling  
Inför en rekrytering arbetas det fram en kravprofil, annonserna ska vara utformade så att det 
finns förutsättningar för kvinnor och män, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning att söka utlysta tjänster. Rekryterande chefer är ansvariga och 
det sker en kontinuerlig dialog samt en kvalitetssäkring av annonser med stöd från HR 
strateg. 

Arbetsförhållanden 
Cheferna ska fortlöpande undersöka och följa upp att den fysiska och psykiska arbetsmiljön 
är god och lämpar sig för alla medarbetare så långt det är möjligt. Förvaltningen strävar efter 
att vara öppen och främjande för önskade ledigheter vid religiösa eller kulturella ledigheter. 

Rutiner för ingripande vid trakasserier 
Varbergs kommun har under våren 2017 arbetat fram nya riktlinjer samt en handlingsplan 
för kränkande särbehandling, mobbing och trakasserier. Ansvarig chef är skyldig att följa de 
riktlinjer som finns vad gäller kränkande särbehandling. Då arbetsgivaren får kännedom om 
att kränkande särbehandling förekommer ska åtgärder vidtas omgående. Därvid ska särskilt 
utredas om orsakerna till brister i samarbetet står att finna i arbetets organisation. 

Möjlighet att förena arbete och föräldraskap 
Förvaltningen arbetar för att underlätta för våra medarbetare att förena förvärvsarbete och 
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föräldraskap, samt uppmuntra män till att utnyttja rätten till föräldraledighet. Föräldralediga 
ska fortlöpande få information om mötestider, förändring och utvecklingsfrågor på 
arbetsplatsen. 

Ökad mångfald 
Mångfaldsplanen ska användas som ett levande dokument och följas upp en gång per år. 

Lönekartläggning 
Lönekartläggning görs centralt av personalkontoret och redovisas för förvaltningen årligen. 
Kontinuerligt arbete genomförs tillsammans med cheferna för att vidareutveckla 
lönebildningsprocessen, där ett av målen är arbetet med osakliga löneskillnader oavsett kön. 

Kompetensutvecklingsinsatser 
Kompetensutveckling är en viktig faktor för att motivera och attrahera medarbetare. 
Förvaltningen har genomfört en grupputvecklingsinsats riktad till hela ledningsgruppen på 
förvaltningen, samtliga chefer och staben har deltagit i insatsen. Det genomförs en 
friskvårdssatsning riktad till hela förvaltningen och flera kompetensutvecklande insatser 
erbjuds till samtliga anställda inom ramen för detta arbete. Det genomförs bland annat 
miljöcertifiering på utvalda arbetsplatser för att stärka självkänslan. Jämställdhetsutbildning 
till hela nämnden med påfyllning för nyanställda stärker värdegrunden. 
Inkluderingsutbildning för alla ger kompetenta medarbetare. Kompetenshöjning i ekonomi 
för alla chefer, sociala media, PowerPoint kunskaper, Public och Skype-teknik, liksom 
beställarutbildning ger bättre kvalitet. I förvaltningen genomförs även utbildningstillfällen, 
studiebesök och deltagande i konferenser regelbundet efter bedömning av aktualitet, kvalitet 
och behov inom respektive avdelning. Varje medarbetare skall i sitt medarbetarsamtal med 
närmaste chef göra en utvecklingsplan för framtida kompetensutvecklingsbehov. 

Insatser för att stärka cheferna i deras roll som ledare 
Förvaltningen genomför insatser för att stärka ett gott ledarskap. Det har genomförts en 
grupputvecklingsinsats riktad till samtliga chefer och stabsfunktioner i förvaltningen. Det 
genomförs regelbundna ledningsgruppsmöten och chefsforum för alla chefer i förvaltningen. 
Chefer har deltagit i introduktion för nyanställda chefer, chefsfrukostar, 
kommungemensamma chefsforum samt i några av de ledarutvecklingsinsatser som 
genomförts kommuncentralt. 

Arbetsmiljöutbildning för alla chefer och nämnd höjer kunskapen och ger tryggare chefer. 
Kvalitetsutbildning för alla chefer och för all personal under 2018, ger högre måluppfyllelse. 

För att stärka chefernas kompetens inom arbetsmiljöområdet har flera 
kompetensutvecklande insatser genomförts. På ledningsgruppsmöten samt på chefsmöten 
pågår ett kontinuerligt arbete med att stärka cheferna kring arbetsmiljöfrågorna och hur 
förvaltningen på bästa sätt arbetar kring sjukfrånvaron. 
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Insatser för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 
Förvaltningen arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det genomförs skyddsronder 
för arbetsmiljö årligen med skyddsombuden och facklig representation. Frågor, information 
och beslut för åtgärder sker i förvaltningens samverkansgrupp tillika skyddskommitté. Ett 
exempel på arbetssätt i det systematiska arbetsmiljöarbetet är kulturavdelningens grupp 
(OSAM). Gruppen består av skyddsombud, ambassadörer, fackliga representanter samt 
cheferna. Den viktigaste frågan för biblioteket är den generellt höga arbetsbelastningen och 
att under 2018 förbättra villkoren för skolbibliotekarierna. En kartläggning/utredning för 
skolbiblioteken är genomförd under 2017. 

Ett väl utvecklat arbetsmiljö- och hälsoarbete består av insatser av både hälsofrämjande, 
förebyggande och efterhjälpande art. Förvaltningen genomför nu en satsning på friskvård där 
det hälsofrämjande arbetet utvecklas, vilket innebär att stärka de faktorer som bidrar till 
ökad hälsa. Inriktningen i friskvårdssatsningen ligger på grupp- och individnivå med fokus 
på hälsa, kost, motion och relationer. Förhoppningen är att de aktiviteter som erbjuds ska 
väcka och bidra till nyfikenhet, kreativitet och energi hos de som deltar. Friskvårdssatsningen 
blir på det sättet ett arbete som kompletterar övrigt arbete inom området arbetsmiljö, hälsa 
och friskvård. Förvaltningen har under våren genomfört en hälsoscreening* som erbjudits all 
personal** att besvara. Resultatet visar att det finns behov av insatser för att stärka hälsan 
där cirka 60 % av medarbetarna i kultur- och fritidsförvaltningen har behov av 
livsstilsförändringar och av dessa har 30 % stort behov av livsstilsförändringar. Bland annat 
anger över hälften av svarande medarbetare att de upplever sin hälsa som varken bra eller 
dålig, dålig eller mycket dålig och 47% är ur hälsosynpunkt otillräckligt fysiskt aktiva. Dessa 
faktorer utgör riskfaktorer för ohälsa och är på gruppnivå en risk för ökad ohälsa och 
möjligen ökade sjukskrivningstal på arbetsplatserna. 

Alla medarbetare har erbjudits att delta i aktiviteter på arbetstid i syfte att främja hälsa, det 
har varit exempelvis morgonsim, körsång, löpträning och föreläsning/tips om mellanmål. 
Deltagandet har varit relativt lågt i erbjudna aktiviteter i inledningsskedet vilket får ligga till 
grund för planeringen av arbetet under hösten. Alla arbetsplatser har en utsedd 
hälsoinspiratör som ska inspirera till olika aktiviteter, informera om vilket utbud som finns 
och anordna gemensamma aktiviteter för kollegorna. 

*HPI Health profile institute hälsoscreening 

** ca 55 % svarsfrekvens 

Medarbetarsamtal och bedömningssamtal genomförs med närmsta chef, fortsatt arbete med 
förankring av lönekriterierna genomförs på varje arbetsplats. 

Samarbete med Kommunhälsan sker i flera av verksamheterna. Ett exempel är På 
Kulturavdelningen där både biblioteksenheterna och allmän kulturenhet genomfört 
workshops i bemötandekultur. 

I mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 

(AFS 2015:4) i kraft. Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga 

risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. AFS:en 

har tre fokusområden, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. På 

förvaltningen arbetar cheferna med respektive område och hur man möter de förändrade 

kraven. 
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Ett av fokusområdena i AFS 2015:4 är Kränkande särbehandling och här har Varbergs 
kommun arbetat fram en handlingsplan mot kränkande särbehandling, mobbing och 
trakasserier för att möta den nya kraven i AFS:en och diskrimineringslagen. Under hösten 
2017 har det genomförts utbildningsinsatser kopplat till kränkande särbehandling. 

För att ytterligare följa upp den stigande sjukfrånvaron i förvaltningen, beslutade nämnden 
under 2017 att en av internkontrollpunkterna skulle vara sjukfrånvaro kopplat till hög 
arbetsbörda/arbetsbelastning. Att minska arbetsmängd, ändra prioriteringsordning, variera 
arbetsuppgifterna, ge möjligheter till återhämtning, tillämpa andra arbetssätt, öka 
bemanning eller tillföra kunskaper är exempel på åtgärder för att förebygga ohälsosam 
arbetsbelastning. Nämnden har också fattat beslut kring att kartlägga den digitala 
arbetsmiljön och det finns med i en av internkontrollpunkterna under 2018. 

Ytterligare insatser är en uppmaning till cheferna att ha fokus på övertid, flextid, 
semesteruttag och eventuella bisysslor. Cheferna följer flextidsuttag, bisysslor, övertid samt 
semesteruttag kontinuerligt, de påverkar på olika sätt arbetstiden och den totala 
arbetsbelastningen. 

Genom att bedriva ett ledarskap som möjliggör regelbunden dialog med arbetstagarna kring 
ovan nämnda delar kan tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning uppmärksammas 
och obalanser rättas till. 
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Nyckeltal 
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En minskning vad det gäller besöken till simhallarna beror troligtvis på att Håstens simhall 
stängs och en osäkerhet över hur evakuering av verksamheten påverkar allmänhetens 
tillgång till bad i Veddige har gjort att försäljningen av årskort har minskat. Besöksantalet 
från hösten och framåt kommer med all sannolikhet att minska och vi kommer inte längre att 
ha någon jämförande statistik då Håsten stänger, Veddige simhall får förändrade öppettider 
och andra förutsättningar då antalet besökare ökar i Veddige. Besöksantalet vid Simstadion 
var högt under juni och juli månad men markant minskning skedde i månadsskiftet 
juli/augusti. En trolig anledning till det kan vara öppnandet av Fästningsbadet i kombination 
med mycket fin väderlek och behaglig badtemperatur i havet. 

På grund av det besvärliga vädret under årets första månader med mycket snö och kyla så har 
nyttjandet av gräs- och konstgräsplaner varit lägre än föregående år. Sommarens torra väder 
har inneburit att vissa gräsplaner har fått stänga då slitaget varit alltför högt i kombination 
med försiktighet gällande bevattning. Varbergs kommun införde inte bevattningsförbud som 
en del andra Hallandskommuner tvingades göra men försiktighetsåtgärder krävdes såsom 
restriktiv bevattning. En viss förändring av öppettider vid ishallarna har gett en viss 
minskning av antalet besökare. Förändringen av öppettider har skett på grund av 
arbetsmiljöskäl. 

En ökning av nyttjandegraden av framförallt idrottshallar beror till största delen av att 
Tresteget tagits i bruk sedan våren 2017. 
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Kultur 
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Besöksantalet på Kulturhuset Komedianten har minskat något jämfört med 2017 (ca 5 000), 
vilket med stor sannolikhet beror på den varma sommaren och många vistats utomhus och 
att det var ett jubileumsarrangemang 2017. 

Bibliotek 
Utlåningen på biblioteken ökade under sommaren trots eller tack vare det varma vädret. 
Totalt har utlånen minskat i jämförelse med föregående år för denna period. Veddige har 
fortfarande haft stängt för ombyggnad, vilket inneburit mer än 3000 färre lån. E-lånen ökar 
och skolbiblioteken ökar stadigt. Under hösten är Kungsäters bibliotek stängt vilket kommer 
att påverka årsstatistiken. Män/pojkar och kvinnor/flickor har ingen större minskning. Men 
det märks i gruppen 13 - 19 år, vilket kan förklaras att i jämförelse med 2017 har 
arrangemang för dessa åldrar minskat inom verksamheten. Det beror främst på en 
personalbrist inom barn- och ungabibliotekarier. Märkbart i denna gruppen är också att 
utlån minskat då samarbete med PS-gymnasiet som innebar att fler ungdomar lånade på 
stadsbiblioteket och att Drottning Blankas gymnasium hade ett avtal som är uppsagt. Men 
jämförs siffrorna med tidigare år, 2014 och 2015 lånas det ut betydligt mer böcker till 
gruppen ungdomar idag. Campus minskar men beror uteslutande på samarbetet med de 
övriga biblioteken i Varberg då en stor del av lånen sker genom reservationssamarbetet. 
Programverksamhet för vuxna, barn och unga inom biblioteksverksamhet är varierat och 
återkommande med språkkaféer, föreläsningar, författarpresentationer och allmänt 
faktabaserade samhällsfrågor. För barn och unga sker sagoläsningar och flera lässtödjande 
med inspirerande aktiviteter med upp till 135 aktiviteter. Det ger ett bra utrymme för 
inbjudande delaktighet och öppenhet för demokratiskt förhållningssätt som genererar bra 
besökssiffror. 
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Jämställdhet 
Mäns och kvinnors lån fördelar sig Män 25% - Kvinnor 75 %. Skolbiblioteken ligger mycket 
bra till i jämställdhetsperspektiv då där finns mer balans i kön, vilket märks i denna 
åldersgrupp (Pojkar 47 % - Flickor 53%). 

Konst 
Antalet besök till de både Varbergs konsthall och Galleri Hamnmagasinet har minskat i 
jämförelse med föregående års delår. Framförallt minskar antalet besök till Varbergs 
Konsthall. Vid förra årets delår var antalet besök nära 16 000, och vid samma 
avräkningsperiod i augusti ca 11 000. Det kan bland annat bero på en minskning av antalet 
skolvisningar på grund av att skolor och förskolor inte upplever sig ha tid att komma på 
visning. Utställningarnas innehåll kan också vara sådant som lockar fler eller färre besökare. 
Under året har dessutom konsthallarnas personalstyrka varit färre än vanligt vilket gjort att 
programverksamhet har skett än i fjol. En positiv händelse och med ett uppskattat stort 
besökstal var det i Varbergs kommun genomförda Konstlördagen på påskafton. 

Däremot har konstpedagogiska besök riktad till ungdomar och vuxna på deras fritid ökat. 
Värt att notera är att inget särskilt nyckeltal finns för de aktiviteter som görs för gruppen 
vuxna inom konstpedagogiken. De besöken ligger inom den besökstal som registreras för 
hela konsthallen. 

Jämställdhet  
För delåret har det varit 54 % kvinnor och 36 % män i Varbergs Konsthall. I Galleri 
Hamnmagasinet har det varit 64% kvinnor och 34% män. Att det är ett lite högre antal 
kvinnor som besöker verksamheterna stämmer överens med hur det brukar vara i 
konstsammanhang. Fördelningen är en grannlaga sak att ändra till en mer jämnare 
könsfördelning men i vissa utställningar där det är mer lockande form och innehåll för män 
så sker det en mer balanserad och till och med övervägande del män i besök. Denna siffra är 
godtycklig och baserad på antaganden om människors könsidentitet. Inom konstpedagogiken 
är siffran något jämnare, men kan bero på att det bland skolklasser ofta är en jämn 
fördelning. 

Offentlig barnkultur och kultur i skolan 
Antalet besökare (barn och vuxna) har ökat markant från förra året samma period även antal 
aktiviteter varit färre. Det beror på att resurser sparas till höstens barnfestival, samt att 
organisationen med fördelade tjänster är annorlunda än föregående år. De större 
händelserna i år är Dansens dag som hade flera aktiviteter och många besökare samt 
invigningen på Varbergs Teater. Fram till augusti har 117 aktiviteter genomförts för gruppen 
0 - 12 år och 16 stycken för gruppen 13 - 25 år. Gällande gruppen 0 - 12 år ligger det nära 
föregående år. För gruppen 13 - 25 år har ökat markant eftersom att det på hela 2017 
genomfördes 15 aktiviteter för den målgruppen. Anledningen är att det har genomförts fler 
konstpedagogiska workshops och en kan se en tydlig koppling till när skolloven ligger. 

Jämställdhet  
Under perioden är fördelningen 52% flickor och 48% pojkar! Förra året samma period var 
fördelningen 55% flickor och 45% pojkar. För att locka fler män att besöka aktiviteterna med 
sina barn har vissa separatistiska satsningar gjorts såsom pappa-barn-dans vilket var 
välbesökt. Eftersom att barn i åldern 0 - 12 år oftast går med sina föräldrar och inte väljer 
aktivitet själva så är det viktigt att kommunicera med föräldrarna så att infon når ut till alla. 
Under vissa större evenemang har det varit svårt att bedöma antalet besökare såväl som 
deras könsidentitet, vilket förklarar de väldigt jämna siffrorna i nyckeltalen. 
Programverksamheten fortsätter att visa normkreativa teaterföreställningar, som tex Eli & 
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Rio – en föreställning som visades även för förskolan där fokus låg på att en få klä sig hur en 
vill oavsett kön. 

Kultur i skolan & förskolan 
Ingen märkbar avvikelse på antalet genomförda arrangemang. Under våren har 3252 elever i 
deltagit i totalt 43 program. Det har bland annat varit klassrumsföreställningarna Vikarien 
och Silent disco, föreställningarna Artiklarna och tv-spelsmusik med The Ledgend of Zelda 
och Supermario Bros. Inom kultur i förskola har 889 förskolebarn deltagit i 24 program. 
Bland annat teaterföreställningen Vem? dansföreställningen Eli och musikföreställningen 
Visor för frågvisa. Kulturavdelningens produktion för Kultur i skola har gått mer in i projekt 
inom skapande skola än tidigare. Något som görs på prov med förhoppningen att få till ett 
tydligare samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen till nästa år och en utökning av 
tjänsten med 20%. 

Arrangemang för vuxna 
Programverksamheten för vuxna inom allmän kultur hade 2017 betydligt fler besökare än 
2018, vilket beror på att femårsjubileet lockade fler besökare än återinvigningen av Varbergs 
Teater. Dessutom har något färre egna arrangemang genomförts, dels på grund av att 
Varbergs Teater har vart stängd två månader. En försenad byggprocess av tillbyggnaden har 
också påverkat färre uthyrningar och därmed antal arrangemang. Evenemangen som 
genomförts har givit ett förhållandevis stort besökstal på nära 20 000. Men sommarvädret 
har varit en faktor som gjort att det inte når förra årets siffor på dryga 25 000. Dock bör 
nämnas att Nationaldagsfirandet, Parkmusiken, ett tillfälligt övertagande av 
midsommarfirandet och det nya inslaget med Opera teater var publika höjdpunkter. 

Jämställdhet  
Det är fortsatt en jämställdhet på män 49% och kvinnor 51% på arrangemangen och stärkt i 
jämförelse med föregående år men varierar i procentuell fördelning gällande kön beroende 
på vilket innehåll arrangemangen har. 
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Ungdom 
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Ungdomsgårdar 
Besöksantalet har ökat från föregående år. Detta fast två av ungdomsgårdarna Bua och STN 
mer eller mindre har varit stängda för renovering. Verksamhet har då kunnat erbjudas de 
unga på andra gårdar. Personalen har kunnat vara flexibel och stötta upp övrig personal med 
projekt och utåtriktad verksamhet. När bemanningen har ökat på de andra gårdarna har 
jämställdhetsarbetet fått en skjuts fram och genererat fler tjejer. Publika arrangemang ingår i 
besökssiffrorna, liksom sommarverksamheten, men det är ej fördelat på alla gårdar utan 
ligger på Gauen och Tvååker. 

Centralen 
Siffrorna gällande besökande och producerande för delåret 2018 är snarlika 2017. Antalet 
besökande har ökat något som kan bero på ökat antal deltagare vid enskilda arrangemang. 
Tematiskt arbete samt ökat antal deltagare i Centralgruppen är viktiga faktorer. Antalet 
ansökningar till Idécentralen är också i fas med förra årets siffror. Det är ett ökat antal 
ansökningar från tjejer. Detta beror troligtvis på en följd av riktade insatser mot målgruppen 
unga tjejer. 

Muve 
Antal besökande och producerande har ökat jämfört med samma period förra året. Hittills i 
år har större fokus lagts på ungdomsproducerad verksamhet i mindre grupper och över 
längre tid. Kvaliteten har därigenom ökat både i relationerna och lärandet. Samtidigt har ett 
kontinuerligt utbud av ungdomshäng i Skällinge och Trönninge fortsatt locka besökare. 
Under sommaren har antalet besökare minskat, vilket delvis är naturligt. Det är också 
jämnare könsfördelning mellan producerade pojkar och flickor. 
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Avtalstrohet 

 

Inköp och avtalstrohet mäts med analysverktyget BuboInvoice. Enligt analysverktyget uppgår 
Kultur- och fritidsnämndens ackumulerade inköp under perioden 2018-01-01 – 2018-07-31 
till 12 746 028 kr. Avtalstroheten uppgår, baserat på inköpssumman, till 51 %, vilket är 
avsevärt lägre än kommunens samlade avtalstrohet (91%). 

En kontroll av det underlag beställarna rapporterat visar att ett antal korrekta 
direktupphandlingar ej har registrerats av analysverktyget. Efter felkorrigering uppgår 
avtalstroheten till 68 %. Den ackumulerade avtalstroheten under perioden 1 januari – 22 
augusti 2017 uppgick till 76 %. 

Samtliga nya beställare har fullföljt en obligatorisk beställarutbildning. Befintliga beställare 
har även erbjudits frivillig repetitionsutbildning vid flera tillfällen under 2018. Båda 
utbildningarna genomförs i upphandlingsenhetens regi. Därutöver har en extra utbildning 
genomförts med fokus på inköp via Proceedo. Upphandlingsenheten har för avsikt att under 
2018 att anordna en utbildning särskilt riktad till chefer. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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8. Delårsuppföljning Internkontroll 2018 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. godkänna delårsuppföljningsrapport avseende internkontroll 2018.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-03-28 att anta 
internkontrollplan för 2018, med föreliggande riskanalys som underlag, att 
återrapportering till nämnden sker i samband delårsrapporten samt att 
slutredovisning sker i januari 2019. De beslutade internkontrollpunkterna 
för 2018 är: 

 Delegation

 Rutiner för hot- och våld i verksamheten

 Varberg direkt

 Digital arbetsmiljö

 Kvalitetssäkring och systematisk struktur

(uppföljning från 2017)

Beslutsunderlag 
Riskanalys 2018. 

Internkontrollplan 2018. 

Delårsuppföljning internkontroll 2018. 

Övervägande 
Kontrollpunkten ”kvalitetssäkring och systematisk struktur” har följt med 

över från 2017 års internkontroll på grund av att det har varit ett stort 

arbete med kontrollpunkten och att den därför inte var klar vid 

slutredovisningen 2017. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ulrika Hernant,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 

TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Delårsuppföljning Internkontroll 2018 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna rapportering avseende 

internkontroll 2017 delår. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-03-28 att anta förslag till 
internkontrollplan för 2018, med föreliggande riskanalys som underlag, att 
återrapportering till nämnden sker i samband delårsrapporten samt att 
slutredovisning sker i januari 2019. De beslutade internkontrollpunkterna för 
2018 är: 

• Delegation

• Rutiner för hot- och våld i verksamheten

• Varberg direkt

• Digital arbetsmiljö

• Kvalitetssäkring och systematisk struktur

(uppföljning från 2017)

Beslutsunderlag 
Riskanalys 2018 bil.1 

Internkontrollplan 2018  bil.2 

Delårsuppföljning internkontroll 2018 bil.3 

Jämställdhetsbedömning 
Jämställdhetsbedömning är ej relevant vad gäller internkontrollen. 

Övervägande 
Kontrollpunkten ”kvalitetssäkring och systematisk struktur” har följt med över 

från 2017 års internkontroll på grund av att det har varit ett stort arbete med 

kontrollpunkten och att den därför inte var klar vid slutredovisningen 2017. 

http://www.varberg.se/
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Samråd 
Sker med FSG. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Ulrika Hernant 

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 
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Internkontroll 2018 
Fas: Delårsuppföljning Internkontroll 2018    Rapportperiod: 2018-12-31    Organisation: 4 - 

Kultur- och Fritidsnämnd 
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Internkontroll Sammanfattning 
Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen som den professionella 

ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet 

kunna uppnå följande mål: 

• Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, dvs god ekonomisk hushållning

• Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig

• Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt att veta hur det går i verksamhet och 

ekonomi. Det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete för att få nöjda kunder, förebygga riskfyllda 

situationer, arbeta effektivare och få bättre rutiner. 

Ansvar/åtagande 

I kommunallagens 6 kap 6 § finns en tydlig bestämmelse som definierar ansvaret för den interna 

kontrollen: 

"Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska 

också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt" 

Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta en plan för den interna kontrollen. Planen 

överlämnas till Kommunstyrelsen senast under samma månad. 

Rapportering på nämnds- eller styrelsenivå ska ske till Kommunstyrelsen i samband med att den nya 

planen överlämnas. Varje nämnd/styrelse avlämnar en sammanfattning av gjorda kontroller där 

upptäckta brister lyfts fram och analyseras. Vid samma tidpunkt sker även rapportering till 

kommunens revisorer. 

Det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll vilar på kommunstyrelsen 

som, med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska utvärdera kommunens 

samlade plan för intern kontroll och, i de fall förbättringar behöver göras, ta initiativ till sådana. 
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1. Delegation
Delegeringsförteckning uppdateras varje år. Delegering vad gäller ekonomi vid ledighet sker i 

ekonomisystemet. Beslut fattade på delegation informeras idag till nämnden. Inga delegationsbeslut 

skrivs vid längre ledighet. 

Risk 

Delegeringsbeslut anmäls inte till nämnden. Risken om ett delegeringsbeslut inte anmäls till 

nämnden, är att överklagandetiden aldrig börjar att löpa, alltså de tre veckor som kommuninvånare 

har möjlighet att överklaga beslut på innan det vinner laga kraft. 

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

4 2 

Kontrollmoment 

Ansvarig Frekvens Status 

Gunilla Sandkvist Löpande under året 
Rapporteras till Nämnd 
delår (september 2018) 
och helår (januari 2019) 

Påbörjad 

Kontrollmetod: 
Kontroll att delegationsbeslut skrivs och att rutinerna är kända och följs utifrån 
delegationsförteckningen. Delegationsbeslut på lista till nämnden 2 ggr/år. Stämma av rimligheten av 
antal rapporterade delegationsbeslut i förhållande till riktlinjerna i delegationsförteckningen. 
Workshop med avdelningscheferna i syfte att kartlägga om beslut fattade på delegation anmäls och 
öka kunskapen om rutiner. 

Kommentar: 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under våren 2018 börjat att rapportera delegationsbeslut om 

tillförordnad förvaltningschef, vilket inte har gjorts innan. 

Ärenden som inte redovisats i nämnd och som vi bör få rutin på: 

- Beviljande av lotteritillstånd 

- Personalärenden 

- Avsteg från tillämpning av fastställda hyror och avgifter 

- Utse beslutsattestant 
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2. Rutiner för hot och våld i verksamheten
Ingen direkt kontroll över om rutiner för hot - och våld är kända i verksamheten, om medarbetarna 

har tillräckligt med kunskap och om hot- och våld incidenter rapporteras. 

Risk 

Medarbetare och kunder far illa 

Risken är att både medarbetare och kunder far illa och det kan i värsta fall leda till påtagliga 

konsekvenser. 

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

4 4 

Kontrollmoment 

Ansvarig Frekvens Status 

Kristina Wallin Löpande under året. 
Rapporteras till Nämnd 
delår (september 2018) 
och helår (januari 
2019) 

Påbörjad 

Kontrollmetod: 
Kartlägga i vilken mån hot- och våld förekommer i verksamheten. Tydliggöra kommunövergripande 
rutiner kring hot- och våld i verksamheten och göra dem kända i verksamheten. Ta fram 
verksamhetsspecifika hot- och våldsplaner där det krävs. Utbilda medarbetarna i verksamheten. 

Kommentar: 

En kartläggning av nuvarande rutiner inom området hot och våld är initierat. Kartläggningen skall 

svara på följande frågor: 

- Har enheten skriftliga rutiner för hot- och våldssituationer. Om det finns bifoga. 

- Är rutinerna kända av alla medarbetare? Vet medarbetarna hur de ska agera om något inträffar? 

- Har ni haft incidenter senaste året, av vilken art? (kortfattat) 

- Har ni gjort en inventering av risker i miljön utifrån ett hot- och våldsperspektiv   

  (var finns riskerna i arbetsmiljön och vad är en risk?) 

- Känner personalen till riskerna? 

- Går det att snabbt få hjälp vid en hot- eller våldssituation? Hur och av vem? 

- Har verksamheten något anpassat larm? Finns det isåfall kunskap om larmet? 

- Händer det att någon arbetar ensam? Innebär det isåfall några särskilda risker? 

- Dokumenterar ni händelser beträffande hot och våld? 

Utifrån kunskap om hur rutinerna ser ut i dagsläget kommer en bedömning att göras kring 

nödvändiga insatser. Kartläggningen beräknas vara klar i slutet av september. 
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3. Varberg direkt
Varberg direkt är en ny verksamhet och det går ännu inte att se konsekvenser vad gäller ekonomi och 

verksamhet. 

Risk 

Konsekvenser i verksamheten 

Risken är att ärenden tappas bort och inte åtgärdas samt att kunden inte får de svar och den hjälp 

som förväntas 

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

4 3 

Kontrollmoment 

Ansvarig Frekvens Status 

Förvaltningschef 
Johan Suomela  

Löpande under året. 
Rapporteras till Nämnd 
delår (september 2018) 
och helår (januari 2019) 

Påbörjad 

Kontrollmetod: 
Konsekvensanalys av ekonomi i relation till utförda tjänster i Varberg direkt. Statistikuppföljning av 
antal åtgärdade ärenden. 

Kommentar: 

Den 1 februari 2018 infördes Varberg direkt. Med Varberg direkt vill kommunen underlätta för 

invånare, besökare och företagare att ta kontakt och få god service, snabbare svar på frågor och 

enklare och effektivare hantering av ärenden. Det handlar om att öka tillgängligheten, 

kommunikationen och återkopplingen till dig och alla andra som vänder sig till Varbergs kommun. 

För att finansiera Varberg direkt har det bland annat flyttats medel från nämnderna. För kultur- och 

fritidsnämndens del genomfördes en ramjustering på 1 297 tkr. 

Kultur- och fritidsnämnden har i samband med ramjusteringen lämnat över två resurser, varav 

bedömningen görs att vi enbart nyttjar en resurs i dagsläget. Den andra resursen nyttjas istället av 

andra förvaltningar. Det går ännu inte att mäta de slutliga ekonomiska effekterna, men som det ser 

ut i dagsläget får förvaltningen inte alls ut den service som var tänkt utifrån de ekonomiska resurser 

nämnden har lämnat ifrån sig. Täta uppföljningsmöten pågår dock med Varberg direkt och det pågår 

diskussioner om att bland annat flytta över delar av bokningsprocessen. 
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4. Digital arbetsmiljö
Finns kommunövergripande riktlinjer för användning av sociala medier som inte är tydliggjorda i 

verksamheten. Medarbetare i verksamheten känner sig stressade av att alltid behöva vara tillgängliga 

på sociala medier. Förlitar oss för mycket på sociala medier som informationskanal. 

Risk 

Ohälsa och stress hos personal 

Risken är stor att det skapar ohälsa och stress hos personalen och att olämpliga och olagliga inlägg o 

sociala medier ligger synliga och inte åtgärdas i tid. 

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

4 4 

Kontrollmoment 

Ansvarig Frekvens Status 

Anna Frid Löpande under året. 
Rapporteras till Nämnd delår 
(september 2018) och helår 
(januari 2019). 

Påbörjad 

Kontrollmetod: 
Kartlägga upplevelsen av den digitala arbetsmiljön i verksamheten. Kontroll av kommunövergripande 
rutiner kring användning av sociala medier. Tydliggöra vilka rutiner som gäller i verksamheten. Hitta 
andra vägar att nå ut till medborgarna än i sociala medier. Förebygga ohälsa och stress hos 
personalen genom dialog och kunskap. 

Kommentar: 

För att bli en attraktiv arbetsgivare arbetar kultur- och fritidsförvaltningen hela tiden med utveckling 

av arbetsmiljön för de anställda. Under 2018 görs flera insatser för att förbättra alla medarbetares 

arbetsmiljö, bland annat genom en friskvårdssatsning med hälsoinspiratörer på varje enhet. En 

annan del i arbetsmiljöarbetet handlar om den digitala arbetsmiljön. Tonvikten ligger på att 

undersöka hur arbete med e-post och sociala medier påverkar medarbetares hälsa. 

Under våren har en kartläggning genomförts för att ta reda på hur medarbetarna uppfattar den 

digitala arbetsmiljön. Den gjordes i form av en digital enkät som gick ut till alla tillsvidare- och 

månadsanställda medarbetare. Svarsfrekvensen låg på 45%. Nu följer utformande av förslag till 

åtgärder i början på hösten, i samarbete med ansvariga chefer. 

Andra åtgärder som gjorts under våren är bland annat att förvaltningens riktlinjer för e-post har 

tydliggjorts och informerats kring, utbildning kring digitala arbetsverktyg i chefsgruppen och 

samverkan med Kommunhälsan för att se vilka utbildningsinsatser de skulle kunna bistå med. 
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5. Kvalitetssäkring och systematisk struktur
Statistik tas fram för olika områden varje månad som ligger till grund för beslut på politik- och 

tjänstemannanivå utan någon direkt systematik eller kvalitetssäkring. 

Risk 

Kvalitetssäkring av statistik 

Varje månad tas det inom förvaltningen fram statistik för olika områden. Delar av denna statistik 

ligger sen till grund för beslut både på politisk nivå och på tjänstemannanivå. Hur statistik förs 

varierar dock och det finns en risk att det är svårt att kvalitetssäkra samtliga uppgifter som 

rapporteras in. Kontrollpunkten är en uppföljning från 2017 års internkontroll. 

Riskvärde Sannolikhet Konsekvens 

3 3 

Kontrollmoment 

Ansvarig Frekvens Status 

Ulrika Hernant  
Johan Suomela 
Per Eriksson 

Löpande under året. 
Rapporteras till Nämnd 
delår (september 2018) 
och helår (januari 2019). 

Påbörjad 

Kontrollmetod: 
Att den statistik som tas fram för beslut på politik- och tjänstemannanivå, internt och externt, är 
kvalitetssäkrad. Översyn av rutiner för statistikinhämtning och kvalitetsuppföljning. 

Kommentar: 

Kartläggning är genomförd av alla nyckeltal i förvaltningens verksamheter. Bedömning är gjord 

utifrån om nyckeltalen är kvalitetssäkrade eller ej. Resultatet kommer att presenteras för nämnden i 

oktober 2018. 

En struktur för systematisk kvalitetsuppföljning är påbörjad där den externa och interna statistiken 

analyseras i syfte att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Planen presenteras vid 

internkontrollens slutredovisning. 



Riskanalys 2018 
Organisation: Kultur- och Fritidsnämnd  

Internkontroll Sammanfattning 

Inledning 

Riskanalysen är en del av intern kontrollen. Intern kontroll definieras som en process, där såväl den 

politiska ledningen som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är 

utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

• Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, dvs god ekonomisk hushållning

• Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig

• Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt att veta hur det går i verksamhet och 

ekonomi. Det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete för att få nöjda kunder, förebygga riskfyllda 

situationer, arbeta effektivare och få bättre rutiner. 

Original till Nämnd 2018-02-28 



Riskanalys 2018 

I riskkartläggningen beaktas externa risker, såsom omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker och 
IT-baserade risker, liksom interna risker, såsom verksamhetsrisker, redovisningsrisker och IT-
baserade risker. 

Varje identifierad risk bedöms därefter utifrån kriterierna effekter och sannolikhet: 

Effekt  
Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår: 
Försumbar Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 
Lindrig Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 
Kännbar Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen 
Allvarlig Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 

Risk 
Sannolikhetsnivåer för fel: 
Osannolik Risken praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå 
Mindre sannolik Risken är mycket liten att fel ska uppstå 
Möjlig Det finns risk för att fel ska uppstå 
Sannolik Det är mycket troligt att fel ska uppstå 

Riskmatris 

K
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4 Hög risk/hög sannoliket  

3 

2 

1 Låg risk/låg 

osannolikhet  

1 2 3 4 

Sannolikhet 

Administration 

1. GDPR

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 

Allvarliga 4 8 12 16 
Kännbar 3 6 9 12 

Lindrig 2 4 6 8 

Försumbar 1 2 3 4 

Medvetandegöra lagring, publicering och syftet med behandling av personuppgifter, bland annat 
bilder. Öka kunskapen om GDPR. Risken är att chefer inte tar den på allvar och att verksamheterna 
inte genomför de anpassningar som krävs. Arbetssätt och rutiner måste troligen ändras och 
tydliggöras.  

Risken är att vi kan få höga viten om vi inte följer lagen och har ordning på vad det är för 
personuppgifter vi behandlar och att vi förlorar i förtroende hos medborgarna om vi inte har kontroll 
över personuppgifterna. 



2. Administrativa rutiner

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 

Allvarliga 4 8 12 16 

Kännbar 3 6 9 12 
Lindrig 2 4 6 8 

Försumbar 1 2 3 4 

De administrativa rutinerna på förvaltningen behöver ses över. Det är idag rörigt och dokument, 
styrdokument, rutiner med mera läggs idag in på olika ställen. Ibland i den gemensamma F katalogen, 
ibland på vinden, ibland i Public. Det behövs en tydlighet så att alla kan hitta rätt handlingar och 
dokument på ett enkelt sätt.  

Risken är att handlingar och dokument kommer på villovägar och försvinner på vägen.

3. Beslutsförslag/underlag

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 

Allvarliga 4 8 12 16 

Kännbar 3 6 9 12 

Lindrig 2 4 6 8 

Försumbar 1 2 3 4 

Beslutsförslagen/underlagen har olika kvalitet och skrivs på olika sätt. Rutiner behöver tas fram för 
hur underlag skrivs. Utbildning i skrivande av beslutsförslag och Public 360 för alla berörda planeras. 

Risken är att nämnden inte kan fatta beslut utifrån ett beslutsförslag/underlag som inte är korrekt 
skrivet. 

4. Delegation – AU prioriterat

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 

Allvarliga 4 8 12 16 

Kännbar 3 6 9 12 

Lindrig 2 4 6 8 
Försumbar 1 2 3 4 

Delegering innebär att beslutanderätten i ett visst ärende, eller ärendegrupp, lämnas över till någon 
annan. Ett beslut som fattas med stöd av delegering likställs med ett beslut som nämnden fattar. 
Nämnden kan aldrig återkalla eller ändra ett beslut som delegaten redan fattat. Delegaten ska alltid 
överväga om ärendet är av principiell art eller av större vikt, och är så fallet ska det överlämnas till 
nämnden för beslut. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Det gäller både delegeringsbeslut som fattas med stöd av delegeringsförteckningen 
och delegeringsbeslut som fattas utifrån att nämnden i särskilda beslut lämnat delegeringsrätt. 



Risken om ett delegeringsbeslut inte anmäls till nämnden, är att överklagandetiden aldrig börjar att 
löpa, alltså de tre veckor som kommuninvånare har möjlighet att överklaga beslut på innan det 
vinner laga kraft. 

Verksamhet 

5. Rutiner för hot och våld i verksamheten – AU prioriterat

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 

Allvarliga 4 8 12 16 
Kännbar 3 6 9 12 

Lindrig 2 4 6 8 

Försumbar 1 2 3 4 

Behövs utbildning och rutiner kring hot- och våld. Finns kommunövergripande rutiner kring hot- och 
våld? Ta fram rutiner och göra dem kända i verksamheten.  

Risken är att både medarbetare och kunder far illa och det kan i värsta fall leda till påtagliga 
konsekvenser. 

6. Varberg direkt – AU prioriterat

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 

Allvarliga 4 8 12 16 

Kännbar 3 6 9 12 
Lindrig 2 4 6 8 

Försumbar 1 2 3 4 

Höga kostnader från respektive verksamhet för VD leder till konsekvenser i verksamheten och 
omorganisationer behöver ske.  

Risken är att ärenden tappas bort och inte åtgärdas samt att kunden inte får de svar och den hjälp 
som förväntas. 

7. Aktiv senior

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 

Allvarlig 4 8 12 16 

Kännbar 3 6 9 12 

Lindrig 2 4 6 8 

Försumbar 1 2 3 4 

Ny verksamhet, kommunikation vid införandet, samarbete mellan två förvaltningar och föreningar. 
Ställer högre krav på administrationen (ekonomi, fakturor), finns ingen administrativ resurs på 
Fritidsavdelningen.  

Risken är att fakturor inte betalas i tid, medarbetare inte får lön och att den externa 
kommunikationen inte är tillräcklig och når ut. 



8. Verksamhet utifrån resurser

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 

Allvarliga 4 8 12 16 

Kännbar 3 6 9 12 

Lindrig 2 4 6 8 

Försumbar 1 2 3 4 

Externa förslag och idéer tar mer resurser i anspråk än basverksamheten. Vikten av att vara lyhörd 

gentemot brukare/allmänhet måste vägas mot tilldelade resurser.  

Risken är att uppsatta mål inte följs eller att vi inte uppnår de förväntningar som finns hos 

medborgarna.  

9. Verksamhet utifrån uppdraget

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 

Allvarliga 4 8 12 16 

Kännbar 3 6 9 12 

Lindrig 2 4 6 8 

Försumbar 1 2 3 4 

I kommunfullmäktiges mål och i kultur- och fritidsnämndens strategi finns tydliga mål och 
inriktningar som handlar om hälsa och social sammanhållning, jämlikhet, inkludering och att hänsyn 
skall tas till barns medbestämmande. Från och med 1 januari 2020 föreslås barnkonventionen bli lag. 
Tydligare riktlinjer och metoder behöver utarbetas för att få in dessa övergripande frågor i det 
systematiska mål och uppföljningsarbetet.  

Risken är att flera av de viktiga övergripande områdena får för lite utrymme och fokus samt att vi 
halkar efter vad gäller både kunskap och metoder 

Investeringar 

10. Investeringar (anläggning)

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 

Allvarliga 4 8 12 16 

Kännbar 3 6 9 12 
Lindrig 2 4 6 8 

Försumbar 1 2 3 4 

Behov av investeringar som bygger på verksamhetens behov. Vem styr vilka investeringar som ska 
ske? Vilken väg går investeringsprocessen? Vad grundar sig investeringarna på?  

Risken är att förvaltningen inte mäktar med hela investeringsprocessen. 



Inköp 

11. Inköp gentemot avtal

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 

Allvarliga 4 8 12 16 

Kännbar 3 6 9 12 
Lindrig 2 4 6 8 

Försumbar 1 2 3 4 

Statistik från upphandlingsavdelningen visar att enheter inom kultur- och fritidsförvaltningen inte 
alltid följer gällande ramavtal, alternativt genomförs direktupphandlingar på ett sätt som åsidosätter 
gällande lag eller kommunens riktlinjer. Eftersom bristerna är relativt vanligt förekommande så är 
det sannolikt att situationen uppstår även i framtiden. I många fall rör det sig om obetydliga summor 
där risken är försumbar i den enskilda upphandlingen. Eftersom avtalstroheten bedöms med 
utgångspunkt från kommunens ackumulerade köp under perioden förekommer det att periodens 
samlade köp uppgår till betydande belopp.  I huvudsak är det två situationer där problem sannolikt 
uppstår. Den ena situationen uppstår då ramavtal finns men köp görs genom annan leverantör än 
avtalsleverantören. Den andra situationen uppstår då förutsättningarna för direktupphandling är 
uppfyllda, men direktupphandlingen inte genomförs i enlighet med gällande lag eller kommunens 
riktlinjer. De juridiska konsekvenserna kan vara kännbara om avtalet ogiltigförklaras, en domstol 
beslutar att upphandlingen ska göras om, kommunen döms att betala skadestånd, kommunen måste 
betala upphandlingsskadeavgift.  Andra konsekvenser är att konkurrensen sätts ur spel och vilket 
sannolikt leder till ekonomiskt kännbara förluster i form av högre kostnader. Vidare uppfattas brister 
i upphandling som klandervärt och som exempel på dålig affärsetik. Brister i upphandlingar kan också 
uppmärksammas i media och resultera i negativ publicitet och minskat förtroende såväl hos 
näringsliv och invånare. 

Risken är att upphandlingen får juridiska och andra kännbara konsekvenser om inte lagar och 
riktlinjer följs. 

Kommunikation 

12. Kommunikation - Sociala medier

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 

Allvarliga 4 8 12 16 

Kännbar 3 6 9 12 
Lindrig 2 4 6 8 

Försumbar 1 2 3 4 

Förlitar oss för mkt på de sociala medierna och kan inte styra hur de utvecklas vilket påverkar 
informationsflödet från förvaltningen. Finn andra vägar att nå ut till medborgarna än via sociala 
medier.

Risken är att förvaltningen inte når ut med information till medborgarna om vi förlitar oss för mycket 
på sociala medier som kanal 

13. Kommunikation - övergripande



Osannolik Mindre 
sannolik 

Möjlig Sannolik 

Allvarliga 4 8 12 16 

Kännbar 3 6 9 12 

Lindrig 2 4 6 8 
Försumbar 1 2 3 4 

Centrala kommunikationen organiseras om sker vad gäller den centrala styrningen – kommunikation. 
En organisationsförändring på kommunledningsnivån är på gång men just nu är det otydligt med 
mandat och ansvar. 

Risken är att förvaltningen inte får svar på frågor som stoppar upp processer på förvaltningen som 
kan leda till att utvecklingsarbetet i verksamheten inte kan gå vidare. 

14. Kommunikation – nya badet

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 

Allvarliga 4 8 12 16 

Kännbar 3 6 9 12 

Lindrig 2 4 6 8 
Försumbar 1 2 3 4 

Medborgarna får inte information eller får information från fel håll vilket leder till missförstånd. Flera 
informationsavsändare ger olika information, svårighet med att synka informationen så att den 
kommer samtidigt från alla parter.  

Risken är att det uppstår ryktesspridning och missförstånd som gör att medborgarna inte har 
förståelse för att det blir begränsade badmöjligheter under byggtiden av det nya badet.  

Personal 

15. Rekrytering

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 

Allvarliga 4 8 12 16 

Kännbar 3 6 9 12 

Lindrig 2 4 6 8 

Försumbar 1 2 3 4 

Problem att rekrytera personal inom bristyrken som till exempel badpersonal, bibliotekarier och 
musiklärare. Det är också svårt att tillgodose kompetensförsörjningen för de som arbetar inom 
verksamheten men inte har tillräckligt med kompetens. Förvaltningen kommer att jobba med 
kompetensförsörjningsplanen i början av 2018.  

Risken är att verksamheten inte har och får personal i verksamheten med rätt och tillräcklig 
kompetens. 



16. Digital arbetsmiljö – AU prioriterat

Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik 

Allvarliga 4 8 12 16 
Kännbar 3 6 9 12 

Lindrig 2 4 6 8 

Försumbar 1 2 3 4 

Saknas tydliga rutiner kring vad som förväntas av den anställda inom arbetsområdet sociala medier 
vilket påverkar arbetsmiljön och digitala arbetsuppgifter som ofta genomförs utanför arbetstid. 
Frågan är om rutinen för hantering av kommentarer i sociala medier efterlevs och är tillräckligt känd i 
verksamheten.  

Risken är att är stor att det skapar ohälsa och stress hos personalen och att olämpliga och olagliga 
inlägg o sociala medier ligger synliga och inte åtgärdas i tid. 



INTERNKONTROLLPLAN 2018 

Kultur- och fritidsnämnden 

Version till AU 2018-03-14 



Internkontrollplan kultur- och fritidsnämnden 2018 

Kultur- och fritidsförvaltningen genomför årligen en riskkartläggning av verksamheten som sedan ligger till grund för de internkontrollpunkter som 

beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Av de 5 områden som förvaltningen identifierade i årets riskkartläggning har kultur- och fritidsnämnden valt ut: 

• Delegation

• Rutiner för hot och våld i verksamheten

• Varberg direkt

• Digital arbetsmiljö

Utöver de av nämnden beslutade internkontrollpunkterna för 2018 kommer förvaltningen också att arbeta med ett antal egenkontrollpunkter som en 

del i det systematiska förbättringsarbetet. Egenkontrollpunkterna informeras till kultur- och fritidsnämnden i januari nästkommande år.  



PLAN FÖR INTERNKONTROLL – Nämndens beslutade internkontrollpunkter 2018 

1. Delegation

Strategisk inriktning:  
Lednings och styrning 

Huvudprocess: 
Nämndsansvar 

Befintliga kontrollaktiviteter: 
Delegeringsförteckning uppdateras varje år. Delegering vad gäller ekonomi vid ledighet sker i ekonomisystemet. Beslut fattade på delegation informeras idag till nämnden. Inga 
delegationsbeslut skrivs vid längre ledighet. 

Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering när/hur Risk/väsentlighet 

Delegering Nämndsekreterare Kontroll att delegationsbeslut skrivs och 
att rutinerna är kända och följs utifrån 
delegationsförteckningen.  
Stämma av rimligheten av antal 
rapporterade delegationsbeslut i 
förhållande till riktlinjerna i 
delegationsförteckningen. 

Löpande under året Delår september 2018 
Helår januari 2019 

8 

2. Rutiner för hot och våld i verksamheten

Strategisk inriktning:  
Attraktiv arbetsgivare 

Huvudprocess: 
Arbetsmiljö 

Befintliga kontrollaktiviteter: 
Ingen direkt kontroll över om rutiner för hot – och våld är kända i verksamheten, om medarbetarna har tillräckligt med kunskap och om hot- och våld incidenter rapporteras. 

Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering när/hur Risk/väsentlighet 

Hot och våld i 
verksamheten 

Utvecklingsstrateg Kartlägga i vilken mån hot- och våld 
förekommer i verksamheten. 
Tydliggöra kommunövergripande rutiner 
kring hot- och våld i verksamheten och 
göra dem kända i verksamheten.  
Ta fram verksamhetsspecifika hot- och 
våldsplaner där det krävs.  
Utbilda medarbetarna i verksamheten. 

Löpande under året Delår september 2018 
Helår januari 2018 

16 



3. Varberg direkt

Strategisk inriktning: 
Ledning och styrning 

Huvudprocess:  
Arbete/organisation 

Befintliga kontrollaktiviteter: 
Varberg direkt är en ny verksamhet och det går ännu inte att se konsekvenser vad gäller ekonomi och verksamhet. 

Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering när/hur Risk/väsentlighet 

Varberg direkt Förvaltningschef 
Controller 

Konsekvensanalys av ekonomi i relation 
till utförda tjänster i Varberg direkt. 
Statistikuppföljning av antal åtgärdade 
ärenden. 

Löpande under året Delår september 2018 
Helår januari 2019 

12 

4. Digital arbetsmiljö

Strategisk inriktning:  
Attraktiv arbetsgivare 

Huvudprocess: 
Arbetsmiljö 

Befintliga kontrollaktiviteter: 
Finns kommunövergripande riktlinjer för användning av sociala medier som inte är tydliggjorda i verksamheten. Medarbetare i verksamheten känner sig stressade av att alltid behöva 
vara tillgängliga på sociala medier. Förlitar oss för mycket på sociala medier som informationskanal. 

Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering när/hur Risk/väsentlighet 

Digital arbetsmiljö Kommunikatör 
Personalstrateg 

Kartlägga upplevelsen av den digitala 
arbetsmiljön i verksamheten. Kontroll av 
kommunövergripande rutiner kring 
användning av sociala medier. Tydliggöra 
vilka rutiner som gäller i verksamheten. 
Hitta andra vägar att nå ut till med-
borgarna än i sociala medier. Förebygga 
ohälsa och stress hos personalen genom 
dialog och kunskap. 

Löpande under året Delår september 2018 
Helår januari 2018 

16 



5. Kvalitetssäkring och systematisk struktur (kvarvarande punkt efter föregående års internkontrollplan)

Strategisk inriktning: 
Verksamhet 

Huvudprocess:  
Statistikinhämtning 

Befintliga kontrollaktiviteter: 
Statistik tas fram för olika områden varje månad som ligger till grund för beslut på politik- och tjänstemannanivå utan någon direkt systematik eller kvalitetssäkring. 

Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering när/hur Risk/väsentlighet 

Kvalitetssäkring och 
systematisering av 
statistik 

Utvecklingsstrateg 
Avtalshandläggare 
Controller 

Att den statistik som tas fram för beslut på 
politik- och tjänstemannanivå, internt och 
externt, är kvalitetssäkrad. Översyn av 
rutiner för statistikinhämtning och 
kvalitetsuppföljning. 

Löpande under året Oktober 2018 9 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-09-12 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 115 Dnr KFN 2018/0031 

9. Åtgärdsvalsstudie - aktivitetspark för skate

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering utifrån att
skateparken ska anläggas enligt alternativ två, Varbergs Idrottshall,
inför nämndens sammanträde den 26 september 2018.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med kommunens vid beslutets då gällande regler och arbetsmetoder 

för investeringar har förvaltningen gjort en åtgärdsvalsstudie när det gäller en 

aktivitetspark för skate. 

Hamn- och gatuförvaltningen har tillsammans med 

samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadskontoret utrett olika 

lokaliseringar för en multipark i Varberg. Slutligen identifierades en plats 

och ett arbete med att förändra detaljplan gjordes. 2017-11-28 beslutade 

kommunstyrelsen att avbryta projekt Multipark Varberg med lokalisering 

söder om Kärleksparken då Länsstyrelsen lät meddela att planerad 

anläggning ligger inom 100 meter från strandlinjen vilket kräver 

strandskyddsdispens. Då kommunen inte redovisat ytterligare alternativ 

som kan tillgodose behovet utanför strandskyddet, så anser Länsstyrelsen 

att det saknas skäl för upphävande av strandskydd. I samma beslut av 

kommunstyrelsen uppmanades kultur- och fritidsnämnden att initiera en 

åtgärdsvalsstudie gällande aktivitetspark för skate, med tydlig bäring på 

idrott och fritid.  

2018-02-28 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att 

genomföra en åtgärdsvalsstudie för ny aktivitetspark för skate som är till för 

både föreningsliv och allmänhet.  

Beslutsunderlag 

Åtgärdsvalsstudie – aktivitetspark för skate 

Beslut KS, § 295, uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att initiera 

åtgärdsvalsstudie 

Jämställdhetsbedömning 
Skateboardåkning är traditionellt sett en mansdominerad idrott där 

utövarna består av 80 procent män/pojkar. Könsfördelningen i Varbergs 

skateboardföreningar skiljer sig något från rikssnittet med en högre andel 

tjejer i verksamheten. Varbergs skateboardklubb har 29 procent 

flickor/kvinnor vilket är högre än riksgenomsnittet. Det beror med stor 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-09-12 2 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

sannolikhet på att föreningen arbetar aktivt med ett ökat fokus på flick- och 

damskejt. Föreningen ”Ufo 2000” har 74 procent kvinnliga medlemmar. 

Ufo 2000 är en liten förening med 27 medlemmar, de har inte redovisat 

ungdomsverksamhet senaste året. De utomhusmöjligheter som erbjuds 

idag synes inte fylla flickors behov då andelen flickor minskar stort på 

föreningarnas aktiviteter när den flyttas till rampen i Sjöallén. 

En ny anläggning där det erbjuds möjlighet att utöva skateboardåkning på 

olika nivåer gynnar arbetet med att locka fler tjejer till sporten och på så 

sätt jämna ut könsfördelningen. En viktig aspekt är att göra denna yta 

tillgänglig, trygg, bra belyst och med toalettmöjligheter. Det ökar 

förutsättningarna för föreningarna att bedriva verksamhet som lockar både 

pojkar och flickor. Totalt sett gynnar en ny anläggning för 

skateboardåkning pojkars idrottande, då majoriteten av utövarna både 

lokalt och nationellt består av pojkar. 

Övervägande 
I dialog med kommunens skateboardföreningar har olika lägen diskuterats 

och återfinns i åtgärdsvalsstudien. Tre alternativ har tagits fram för 

tänkbara områden att förstudera: Håsten, Idrottshallen och Breared. 

På samtliga platser finns detaljplaner som medger byggnation, det finns 

någon form av kommunal service, omklädning, toaletter och parkering. 

Platserna är tillgängliga och möjliga att ta sig till även utan bil. 

Ytterligare lokaliseringsförslag beskrivs och platsernas för- och nackdelar 

med ljud och ljus och avsaknad av faciliteter. Utifrån 

skateboardföreningarnas önskemål så är en central plats att föredra med en 

närhet till havet då surf- och skatekulturen går hand i hand. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 



Beslutsförslag 1 (3) 
2018-06-26 Dnr: KFN 2018/0031-6 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Mia Svedjeblad,  0340-699002 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 

TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Åtgärdsvalsstudie - aktivitetspark för skate 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att 

- godkänna åtgärdsvalsstudie om aktivitetspark för skate 

- hemställa hos kommunstyrelsen om att genomföra förstudie för 

byggnation av aktivitetspark för skate vid Varbergs idrottshall i 

enlighet med alternativ 1 i åtgärdsvalsstudien 

- godkänna en förstudiekostnad om 250 tkr och att denna kostnad 

belastar kultur- och fritidsnämndens resultatreserv om projektet ej 

genomförs 

Beskrivning av ärendet 

I enlighet med kommunens, vid beslutets då gällande regler och arbetsmetoder 

för investeringar, har förvaltningen gjort en åtgärdsvalsstudie för en 

aktivitetspark för skate. Se bilaga. 

Hamn- och gatuförvaltningen har tillsammans med 

samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadskontoret utrett olika 

lokaliseringar för en Multipark i Varberg. Slutligen identifierades en plats och 

ett arbete med att förändra detaljplan gjordes. 2017-11-28 beslutade 

kommunstyrelsen att avbryta projekt Multipark Varberg med lokalisering 

söder om Kärleksparken då Länsstyrelsen lät meddela att planerad anläggning 

ligger inom 100 från strandlinjen vilket kräver strandskyddsdispens. Då 

kommunen inte redovisat ytterligare alternativ som kan tillgodose behovet 

utanför strandskyddet, så anser Länsstyrelsen att det saknas skäl för 

upphävande av strandskydd. I samma beslut uppmanades kultur- och 

fritidsnämnden att initiera en åtgärdsvalsstudie gällande aktivitetspark för 

skate, med tydlig bäring på idrott och fritid.  

2018-02-28 gav Kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att 

genomföra en åtgärdsvalsstudie för ny aktivitetspark för skate som är till för 

både föreningsliv och allmänhet. Eftersom ärendet initierades innan den nya 

fastighetsinvesteringsprocessen vann laga kraft har den i enlighet med 

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-27 (KS §31) hanterats i enlighet med 

tidigare fastställt regelverk för kommunens investeringar. 

http://www.varberg.se/
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Beslutsunderlag 
Åtgärdsvalsstudie – aktivitetspark för skate 

Beslut KS § 295 för uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att initiera 

åtgärdsvalsstudie 

Övervägande 
I dialog med kommunens skateboardföreningar har olika lägen diskuterats och 

återfinns i åtgärdsvalsstudien. Tre alternativ har tagits fram för tänkbara 

områden att förstudera. På samtliga platser finns detaljplaner som medger 

byggnation, det finns någon form av kommunal service, omklädning, toaletter 

och parkering. Platserna är tillgängliga och möjliga att ta sig till även utan bil. 

Ytterligare lokaliseringsförslag beskrivs och platsernas för- och nackdelar med 

ljud och ljus och avsaknad av faciliteter. Utifrån skateboardföreningarnas 

önskemål så är en central plats att föredra med en närhet till havet då surf- och 

skatekulturen går hand i hand. 

Området vid Varbergs idrottshall är möjligt att utveckla för aktivitetspark för 

skate. Avstämning har skett med samhällsutvecklingskontoret och barn- och 

utbildningsförvaltningen för att säkra mark för framtida utveckling av 

Påskbergskolans både för utemiljö men även ev behov att bygga ut för att möta 

ökad prognos. 

Jämställdhetsbedömning 
Skateboardåkning är traditionellt sett en mansdominerad idrott där utövarna 

består av 80 % män/pojkar1. Könsfördelningen i Varbergs 

skateboardföreningar skiljer sig något från rikssnittet med en högre andel 

tjejer i verksamheten. Varbergs skateboardklubb har 29 % flickor/kvinnor 

vilket är högre än riksgenomsnittet. Det beror med stor sannolikhet på att 

föreningen arbetar aktivt med ett ökat fokus på flick- och damskejt. 

Föreningen ”Ufo 2000” har 74 % kvinnliga medlemmar. Ufo 2000 är en liten 

förening med 27 medlemmar, de har inte redovisat ungdomsverksamhet 

senaste året. De utomhusmöjligheter som erbjuds idag synes inte fylla flickors 

behov då andelen flickor minskar stort på föreningarnas aktiviteter när den 

flyttas till rampen i Sjöallén. 

En ny anläggning där det erbjuds möjlighet att utöva skateboardåkning på 

olika nivåer gynnar arbetet med att locka fler tjejer till sporten och på så sätt 

1 Riksidrottsförbundet 2017 
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jämna ut könsfördelningen. En viktig aspekt är att göra denna yta tillgänglig, 

trygg, bra belyst och med toalettmöjligheter. Det ökar förutsättningarna för 

föreningarna att bedriva verksamhet som lockar både pojkar och flickor. Totalt 

sett gynnar en ny anläggning för skateboardåkning pojkars idrottande, då 

majoriteten av utövarna både lokalt och nationellt består av pojkar. 

Ekonomi och verksamhet  
Ny hyra identifieras i förstudien när kalkyl för de olika insatserna tagits fram 

enligt komponentavskrivningsmodellen. Driftkostnaden för nämnden kommer 

att öka. Anläggningen bör skötas och underhållas av serviceförvaltningen. 

Personell förstärkning kan komma att behövas. Frågorna utreds under 

förstudieskedet. 

Samråd 
Samråd har skett med hamn- och gatuförvaltningen, enhetschef anläggningar, 

avdelningschef fritid inom kultur- och fritidsförvaltningen samt 

föreningscoach. Dialog har även förts med de två aktiva skateboard-

föreningarna i Varberg. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Mia Svedjeblad 

Förvaltningschef Lokalstrateg 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Magnus Sjöberg, mark- och exploateringsavdelningen 



Åtgärdsvalsstudie 
aktivitetspark skate 



Initiering 
Behov, problem, krav: 
När kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att genomföra en åtgärdsvalsstudie för 
aktivitetspark Skate så togs en kontakt med föreningarna Varbergs skateboardklubb 
och UFO2000. Ärendet Multipark i Varberg har pågått under en lång tid och olika 
förslag på placering, utformning och omfattning har beskrivits. Många tidigare 
nyckelpersoner inom kommunen har slutat. Under våren 2018 har hamn- och 
gatuförvaltningen haft en överlämning av information och material. Det är bra med 
en bakgrundsbeskrivning av tidigare gjort arbete, granska olika alternativa 
placeringar och omfattning av anläggningen. Information av planerad utflyktslekplats 
med sporttema har överlämnats. I materialet och under dialogen med 
skateboardföreningarna har det tydligt framkommit att en skateparks totalyta 
behöver vara ca 2 000 m² varav ca 1 000 m² skateyta. Skateytan ska vara indelad i 
olika sektioner med varierande svårighetsgrad för att möta olika åldrar och 
kunskapsnivåer. En mixad anläggning skapar goda förutsättningar för både den 
erfarna och för nybörjaren och attraherar även flickor. En ny aktivitetspark är 
primärt till idrotten skateboard, dvs en idrottsanläggning och inte en lekplats eller 
multipark. 

Aktörer och övriga intressenter: 
Varbergs Skateboardklubb har sin verksamhet inomhus i inhyrda lokaler från 
Varbergs fastighets AB i. Dessa ligger i anslutning till Kunskapsskolans lokaler. 
Lokalen är på 284 m² och sedan de öppnade i december-17 haft de haft 3 758 besök. 
De har även ett antal destinationsskejtare som kommer till Varberg.  
 
UFO2000 är en förening som har sin verksamhet i Breared och där nybyggnation av 
bostäder resulterat i att deras anläggning tvingats omlokaliseras. Föreningen har idag 
ett markarrende vid Breareds idrottshall. Tanken är att omlokalisera de ramper som 
idag finns på Alunskiffern 1 och bygga en ny bowl/pool. 
Medlemstal 2018 och aktiviteter 2017 var för de olika föreningarna: 

 

 

 

 

Aktivitetsperiod                 

2017‐07‐01‐‐12‐31

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Deltagare Antal aktiviteter

Varbergs skateboardklubb 286 115 190 80 362 129 491 33

Totalt Aktiva/aktivitet

UFO 2000 7 20 5 10 0 0 0 0

Totalt Aktiva/aktivitet27 15 0 Inte ansökt om stöd

Antal medlemmar 

2018

Varav antal 

bidragsberättigade 

(7‐25 år)

Fördelning deltagare 

aktiviteter

Antal aktiviteter och 

deltagare

401 270 491 15



Övergripande syfte: 
Syftet med en aktivitetspark för skate är att möta föreningar och allmänhetens behov 
av en plats att lära sig, utvecklas och umgås med andra med ett gemensamt intresse 
för skateboard och dess kultur. Anläggningen ska vara planerad för olika utbildnings- 
och kunskapsnivåer. Idag är de aktiva från 5 år och uppåt. Sporten Skateboard är 
dessutom en av de fem nya sporter som kommer att ingå i OS-programmet i Tokyo 
2020. Övriga sporter är karate, klättring, surfing och baseball/softball.  
 
Krav/behov: 
Behovet av totalyta för en aktivitetspark för skate ligger på minst 2 000 m² varav en 
skateyta på minst 1 000 m². Skateytan behöver utrustas med bra strålkastare för att 
minimera skuggbildning. Området bör vara bra belyst för att öka känslan av trygghet. 
Upplevs platsen synlig, öppen och trygg så inbjuder den i högre grad till spontana 
skejtaktiviteter. Det behöver finns yta för bord för pick-nick, sittmöbler, gradänger 
mm som inbjuder till åskådning av sporten. Det behöver finnas tillgång till toaletter 
som kan nyttjas av besökare till aktivitetsparken. För att klara tillgänglighetskrav för 
offentliga platser, bör även ett HWC finnas. Papperskorgar behöver placeras ut på 
olika ställen i parken. Det är viktigt att placeras aktivitetsparken på ett sådant sätt att 
en framtida utveckling inte påverkas. 

Jämställdhetsbedömning: 
Skateboardåkning är traditionellt sett en mansdominerad idrott där utövarna består 
av 80 % män/pojkar1. Idag skiljer sig könsfördelningen i Varbergs 
skateboardföreningar något från rikssnittet med en högre andel tjejer i 
verksamheten. Varbergs skateboardklubb har 29 % flickor/kvinnor vilket är högre än 
riksgenomsnittet. Det beror med stor sannolikhet på att föreningen arbetar aktivt 
med ett ökat fokus på flick- och damskejt. Föreningen ”Ufo 2000” har 74 % kvinnliga 
medlemmar. Ufo 2000 är en liten förening med 27 medlemmar, de har inte redovisat 
ungdomsverksamhet senaste året. De utomhusmöjligheter som erbjuds idag synes 
inte fylla flickors behov då andelen flickor minskar stort på föreningarnas aktiviteter 
när den flyttas till rampen i Sjöallén. 

En ny anläggning där det erbjuds möjlighet att utöva skateboardåkning på olika 
nivåer gynnar arbetet med att locka fler tjejer till sporten och på så sätt jämna ut 
könsfördelningen. En viktig aspekt är att göra denna yta tillgänglig, trygg, bra belyst 
och med toalettmöjligheter. Det ökar förutsättningarna för föreningarna att bedriva 
verksamhet som lockar både pojkar och flickor. Totalt sett gynnar en ny anläggning 
för skateboardåkning pojkars idrottande, då majoriteten av utövarna både lokalt och 
nationellt består av pojkar. 

  

                                                 
1 Riksidrottsförbundet 2017 



Mål för åtgärder: 
Att skapa en utomhusanläggning som möter olika föreningar och allmänhetens behov 
av en attraktiv skatepark i Varberg. Den ska vara tilltalande för utövare, åskådare och 
besökare och en mötesplats i staden. 

Förstå situationen 
Lokalisering:  

 

 

I tidigare utredningar har flera platser diskuterats. Olika platser skapar olika 
förutsättningar för sportens utveckling. Denna satsning av en aktivitetspark för skate 
möter det behov som idag finns. Önskemål har framförts av föreningarna att även 
framöver skapa platser i staden för ytterligare skateanläggningar. I dialog med 
föreningarna har några lägen utkristalliserats för skateanläggning vilka presenteras 
nedan: 

 

  



 

1. Alternativ 1, vid Varbergs idrottshall 
Vid Varbergs idrottshall finns ett grönområde öster om E-hallen och sydväst 
om Påskbergskolan som kan utvecklas. Området är enligt detaljplanen klassad 
som allmän plats och platsen gränsar till ett parkområde. Det finns befintliga 
faciliteter som omklädningsrum, toaletter och parkering i och vid 
idrottshallen. Placeringen är central i staden vilket underlättar för barn och 
ungdomar från andra delar av kommunen som behöver åka buss för att 
komma till parken. Rosenfredskolan ligger enbart 400 m ifrån idrottshallen. 
Placeringen underlättar för kommunens ungdomsverksamhet att nyttja 
anläggningen samt att närheten till Påskbergsskolan innebär möjlighet även 
för skola och fritids att nyttja anläggningen i egen regi eller i samarbete med 
någon av föreningarna. Då Påskbergsskolan i framtiden kommer att behöva 
byggas om- och ut så finns mark kvar även för den utvecklingen.  
Det är enkelt att ta sig till platsen även utan bil. Två alternativa placeringar är 
inritade och avståndet till bostäder i nord och sydlig riktning, är ca 80 m men 
tanke på ljud och ljus från anläggningen. Västerut avgränsar idrottshallarna 
och österut är ett skogsområde. 



 

2. Alternativ 2, Breared, vid idrottshallen 
Att utveckla en skatepark i detta läge är utifrån föreningarnas önskemål en bra 
placering. Det finns idag faciliteter och infrastruktur som idrottshall och 
parkering. Läget är tillgängligt för många och platsen är detaljplanelagd för 
idrottsändamål. UFO2000, som idag har ett markarrende väster om 
idrottshallen, planerar redan nu för att genomföra viss byggnation av 
skatefunktioner. En vidareutveckling av platsen är möjlig. Detaljplanen för 
området medgav två 11-mannaplaner i linje ovanför planerad idrottshall. 
Idrottshallen byggdes dock högre upp på tomten vilket resulterar i att det 
enbart får plats med en 11- och en 9-mannaplan. För att klara den framtida 
utvecklingen i området behöver markområdet bebyggas på ett klokt sätt så fler 
funktioner och inriktningar får plats. Det kommer framöver behövas utökning 
av antal omklädningsrum, toaletter och fler parkeringsplatser. En utökning av 
befintlig detaljplan kan dessutom göras mot ”korridoren för tågspåret” för att 
skapa ytterligare ca 3 500 kvm mark för idrott i anslutning till idrottshallen. 
Detta ger ett samlat kluster av idrottsanläggningar i den södra delen av staden 
som en balans till Håstens fritidsområde. 
 



 
3. Alternativ 3, Håstens idrottsområde 

På Håstens idrottsområde kommer en ny bad- och simanläggning att byggas 
och stå klar 2021. Under 2018 byggs en ny konstgräsplan på grusplanen vid 
naturgräsplanerna. Kvarstående markyta, som enligt detaljplan är för 
idrottsändamål, finns öster om Mittpunktens ungdomsgård, mellan is- och 
tennishall. Området har identifierats som en lämplig plats att utveckla en 
utflyktslekplats med sporttema. Hamn- och gatuförvaltningen har gjort en 
förstudie för detta. I det specifika projektet är fokus mer barn- och 
familjeorienterad och framförallt oorganiserad sport som kick-bikes, in-lines, 
skate, parkour och klättring och stora ytor för lek. En utflyktslekplats kan 
skapa en gemensam mötesplats och en ”röd tråd” som binder samman 
området. Markbehov för detta är ca 5 000 kvm. Då ytan för att utveckla en 
aktivitetspark för skate är beräknad till ca 2 000 kvm ryms inte bägge 
anläggningar på den yta som finns tillgänglig. Att kombinera sporten 
skateboard och en lekplats riskerar att inte bli bra. Risk finns för kollisioner, 
både rent fysiskt men även mellan föreningar och privatpersoner. En lekyta för 
skate har inte samma utformning som en träningsanläggning för skate. 
Kommunal service finns på platsen och faciliteter i form av omklädning, 
toaletter och parkering. Kollektivtrafiken utvecklas för att öka tillgängligheten. 
En aktivitetspark för skate på Håsten ger ett mervärde till de ungdomar som 
bor i närområdet, de ungdomar som besöker Mittpunktens ungdomsgård och 
en utökad utemiljö för Håstenskolan. 



Fler lägen har diskuterats 
 
 Västerport 

I ett framtida Västerport skulle en kreativ skatepark kunna byggas i 
anslutning till ny idrottsarena eller på annan plats i stadsbilden som är 
tålig för ljud och aktiviteter. Det är idag svårt att förutse om det kan finnas 
mark tillgänglig i exempelvis område C då många intressenter finns. 
 

 I anslutning till ny lekplats vid Apelviks kyrka 
Detta läge kan ge en känsla av närhet till havet och en koppling till surf-
kulturen. I området är den kommunal marken begränsad och ingen 
detaljplan finns för idrottsändamål. Det kräver dessutom byggnation av 
toaletter. Området är intressant för framtida bostadsutveckling vilket gör 
att byggnation av skatepark kan nekas. 
 

 Palissaden, grönyta sydväst om Hotell Havanna 
Idag finns detaljplan för idrottsändamål. Platsen ligger i direkt anslutning 
till befintligt tågspår och säkerhetsavstånd på minst 25 m krävs för 
byggnation, vilket gör att ytan minskar avsevärt. När tågspåret går i tunnel 
under staden kommer platsen att kunna utvecklas men det ligger ett antal 
år fram i tiden. Platsen ligger i direkt anslutning till Hotell Havanna och 
villor vilket kan skapa problematik om byggnation av skatepark sker här då 
belysning och ljud och ljus förändrar dagens situation. Det krävs 
byggnation av toaletter då inga faciliteter finns i anslutning. I Kärleks-
parken på andra sidan tågspåret, finns toaletter för allmänheten. De är 
dock begränsade i öppethållande och kapacitet. Området är inte inom 
strandskydd då det ligger mer än 200 m från strandlinjen. Det är nära till 
strandpromenaden, simstadion och ca 10 min promenad till stationen. 
 

Framtida utveckling av Brearedsområdet för fritid och idrott 
Området vid Breareds idrottshall har i detaljplan plats för utveckling av 
fotbollsplaner. Området mellan idrottshallen och sjukhuset, dvs över tunnel och 
tunnelmynning som inte kan bebyggas med bostäder, är ett bra utvecklingsområde 
för fritid och idrott. Det finns föreningar och aktiviteter där redan idag men fler 
inriktningar kan samnyttja ytan. En utveckling av en aktivitetspark för skate vara en 
start för områdets utveckling. Kommunal service i form av omklädning, toaletter och 
parkering finns idag men behöver utökas till antalet. Ev kan parkeringsyta 
iordningställas på det markområde som ligger i anslutning söder om och samnyttjas 
med en framtida skola eller annan verksamhet då verksamheterna är aktiva på olika 
tider över dygnet och veckan. Det ger ett större nyttjande av marken.  
 
  



Befintligt markarrende vid Breareds idrottshall: 
UFO2000 hade tidigare ett markarrende på annan plats i Breared. I och med 
byggnation av nya bostäder erbjöds föreningen ett markarrende, på mark väster om 
idrottshallen i Breared. Avtalet löper fram till 2025 och de betalar 1 850 kr/år + 
index. Utarrenderad yta är enligt avtal ca 1 000 m² (inmätt drygt 1 500 m²) och inom 
ritat område: 
 

UFO 2000 håller för närvarande på 
att utveckla en skatepark. Om beslut 
görs att satsa på byggnation av 
aktivitetspark för skate i Breared 
behöver en samverkan ske med 
föreningen för att se om markarrende 
ska upphöra och om de funktioner 
som byggts kan överlåtas till 
kommunen. En överenskommelse 
behöver i så fall tecknas. Utifrån vad 
som gjorts och som behövs enligt 
kultur- och fritidsförvaltningens krav 
kommer ligga till grund för ett 
investeringsäskande. Den yta som 
finns tillgänglig för utveckling är 
norra sidan av idrottshallen. Insatsen 

blir då ett komplement till den anläggning som föreningen skapat. 

Pröva	tänkbara	åtgärder	
Då Varbergs kommun inte tidigare byggt en skateanläggning av denna storlek och 
omfattning så har, efter dialog med föreningarna, två referensparker utpekats som 
lämplig förebild. Det är Kroksbäck Skatepark som är placerad vid Hylliebadet i 
Malmö och Skateparken i Värnamo som är placerad i Åbroparken. 

 Skateparken i Värnamo som stod klar 2016 kan vara en god förebild för 
utformning. Parken innehåller ytor för street och flow en av Sveriges mest 
avancerade bowlers. Total skateyta på 1 150 m² och med omgivande ytor för 
åskådare, picknick, naturliga gradänger för åskådare. Parken ägs av Värnamo 
Kommun och skötseln av skateparken står föreningarna Skate Värnamo och 
331 Wernamo för i samarbete med kommunens Arenaservice. Det är i parken 
även tillåtet att åka med skateboard, inlines, BMX och kickbike. Tiderna för 
åkning med BMX cyklar och kickbikes är begränsade till vardagar fram till 
18.00 och under helger och helgdagar fram till 14.00. Barn under 7 år bör av 
säkerhetsskäl endast åka under uppsikt av vuxen. 

 
 



Skiss inför byggnation: 

 

Resultat:

 

Separat konstnärlig gestaltning har gjorts för offentlig konst och valet var en Liggstol 
modell 36 av Bruno Mathsson.  

 

  



Kroksbäck Skatepark, vilken är en av flera skateparker i Malmö, byggdes 2016 
och skateytan är på ca 1 000 m². Parken byggdes av Bryggeriet tillsammans med 
Dreamland Skateparks. Parken är designad för skateboard i världsklass och 
attraherar besökare från hela världen då den är en hub för skateboardfans. Parken 
donerades av företaget Vans till Malmö stad eftersom Vans Park Series World 
Championship finalen hölls i Malmö.  

https://www.bing.com/videos/search?q=Kroksb%c3%a4ck+skatepark&view=detail&mid=82
75AD8144EBED88A4978275AD8144EBED88A497&FORM=VIRE 

Bedömd måluppfyllelse: 
Insatsen strävar primärt mot kommunens målområde ”Hälsa och social 
sammanhållning” och kultur- och fritidsnämndens mål att ”genom våra 
verksamheter erbjuda mötesplatser och aktiviteter som ger människor möjlighet att 
stärka sin fysiska och psykiska hälsa” och ”stärka individens möjlighet till delaktighet 
och inflytande. 
Samlad bedömning av effekter och kostnader: 
En schabloniserad kostnadsuppskattning för investeringsram är gjord av 
samhällsutvecklingskontoret och beräknas till 12 mnkr. Den baseras på kalkyl för 
utveckling av UFO 2000 skiss på skatepark i samma läge. Kostnad för förstudie 
beräknas till max 250 tkr, vilket ingår i total investeringsram. 

Synergieffekter: 
Möjlig synergi kan skapas när fler idrotter samlas på samma ställe. Om platsen 
dessutom ligger i närhet till skola och andra ställen där ungdomar samlas så 
samnyttjas redan befintlig infrastruktur och faciliteter på ett optimalt vis. 
  



Nollalternativ: 
Byggs ingen aktivitetspark för skate kommer de idag aktiva föreningar inte kunna 
utvecklas och ge ungdomar möjlighet att skejta i en trygg miljö med närvarande 
vuxna. Att erbjuda skate i föreningsregi ger ungdomarna möjlighet till ökat inflytande 
och delaktighet. Sommartid används idag ramper i stadsrummet men 
svårighetsgraden är hög vilket gör att nybörjare och framförallt tjejer inte kan utöva 
skate där. Skate är dessutom en destinations-sport vilket innebär att många reser 
runt till olika städer och deras skateanläggningar vilket påverkar besöksnäringen. 

Forma	inriktning	och	rekommendera	åtgärder	
Placering av aktivitetspark för skate förslås ligga på området vid Varbergs idrottshall 
enligt alternativ 1. Ett nära samarbete med föreningarna är en grund för att 
säkerställa vilka funktioner som finns och vad som ska utvecklas. Detta arbete svarar 
kultur- och fritidsförvaltningen för. Samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att 
genomföra en förstudie för objektet. De behov som identifierats för en anläggning är 
följande: 

 Totalyta för skatepark ca 2 000 m² varav minst 1 000 m² skateyta 
 Skateytan utformning och innehåll arbetas fram under förstudien och i dialog 

med skateboardföreningarna eftersom placering på tomt avgör utformning 
 Möjliggöra sittplatser, gradänger och bord för picknick och umgänge för 

åskådare och anhöriga 
 Skapa ett öppet och välkomnande område 
 Tillgänglighet enligt dagens krav 
 Säkerställa tillgång till minst ett RWC 
 Se på möjlighet att utveckla fler p-platser 
 Skapa bra belysning för utövandet och för att öka tryggheten i området, 

framförallt den mörka tiden på året 
 Säkerställa tekniska förutsättningar för ljud mm under träning och vid tävling 

Rekommendationen är att genomföra en förstudie för byggnation av en aktivitetspark 
för skate vid Varbergs idrottshall. 
 
Beräknad förstudiekostnad uppskattas till 250 000 kr. 
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Varbergs kommun 
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Ks § 295 

Sammanträdesprotokoll 
2017-11-28 

Dnr KS 2013/ 0294 

Ändrad inriktning för detaljplan Multiparken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. hamn- och gatunämnden och byggnadsnämnden uppmanas avbryta 
pågående projekt och detaljplanearbete för multipark söder om 
Kärleksparken 

2. kultur- och fritidsnämnden uppmanas initiera åtgärdsvalsstudie 
gällande aktivitetspark för skate. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har 24 september 2013, § 166, beslutat att bifalla förslag 
till placering av multipark till område söder om Kärleksparken, samt att 
hänsyn och anpassning ska tas till områdets förutsättningar. 

Hamn- och gatuförvaltningen har sedan september 2013, tillsammans med 
samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadskontoret, arbetat med att 
identifiera förutsättningarna för projektet på anvisad plats, främst ur ett 
ekologiskt och ett plantekniskt perspektiv. Hamn- och gatuförvaltningen 
har arbetat fram ett gestaltningsprogram för anläggningen och passat in 
den i miljön med hänsyn till gjord naturinventering. Kommunstyrelsen 
beslutade 1 mars 2016, § 27, att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att 
hos stadsbyggnadskontoret beställa ändring av 1936 års stadsplan, 
13-VAR-PEV2, för att möjliggöra byggnation av projekterad multipark 
söder om Kärleksparken. 

Länsstyrelsen meddelade 17 mars 2017 att de kommer överpröva detaljplan 
för multipark i det föreslagna området, med hänvisning till gällande 
strandskyddslagstiftning. 

Beslutsu~derlag 
Arbetsutskottet 21 november 2017, § 593. 

Beslutsförslag 2 oktober 2017. 

Länsstyrelsens yttrande 17 mars 2017. 

Övervägande 
Sedan projekt multipark initierades av hamn- och gatuförvaltningen 2012 

har ett flertal andra projekt genomförts eller påbörjats, exempelvis har 
näringslivs- och destinationskontoret i samarbete med Hallifornia 

Utdragsbestyrkande Datum 
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2017-11-28 

iordningställt en skateboardramp i Sjöallen. Kultur- och fritidsnämnden 
ansvarar för rampens drift och förvaltning. Varbergs Fastighets AB har 
iordningsställt en inomhushall för skateboard i anslutning till 
Kunskapsskolans lokaler. Detta i samarbete med Varbergs Skateboardklubb 
som i sin tur fått ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen. Hamn- och 
gatuförvaltningen har under 2017 också tagit fram en förstudie för 
utflyktslekplats på Håsten med ett sporttema. 

Under arbetet med detaljplan för Alunskiffern har kommunstyrelsen 
teclmat arrendeavtal med skateföreningen UF02000 för ny placering av de 
skateramper som idag finns på Alunskiffern 1. Föreningen avser söka 
bidrag hos Hallands idrottsförbund om 200 ooo kronor samt hos 
MTA Bygg om 350 ooo kronor för flytt av deras befintliga anläggning från 
den nuvarande placeringen till det nu av kommunen arrenderade området. 

Då projektet multipark söder om Kärleksparken efter Länsstyrelsens 
besked inte är möjligt att genomföra bör projektet avbrytas. En ny möjlig 
inriktning kan då vara att i kommande budget- och investeringsprocess 
fortsatt värdera behovet av en utflyktslekplats på Håsten. Kultur- och 
fritidsnämnden kan samtidigt värdera och studera behovet och 
förutsättningarna för en separat anläggning för skateboard på annan plats. 
Den senare anläggningen ska då ha en tydlig bäring på idrott och fritid, 
varför ansvaret för densamma bedöms ligga hos kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden ansvarar därför för ett fortsatt arbete med 
behovsanalys och åtgärdsval. 

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att någon Multipark inte 
kommer att färdigställas, utan de i den tänkta parken ingående delarna 
delas upp på flera geografiska platser. Behovet och förutsättningarna för 
respektive del får värderas var för sig. 

Protokollsutdrag: Hamn- och gatunämnden 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

~~(jfl/natur Utdragsbestyrkande Datum 

/ .• 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 114 Dnr KFN 2018/0129 

10. Handlingsplan långsiktig inkludering 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. godkänna förslag till handlingsplan för långsiktig inkludering.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Den 14 februari 2017, § 25, antog kommunfullmäktige i Varbergs kommun 

en strategi för långsiktig inkludering. Inkluderingsstrategin syftar till att 

alla invånare i kommunen oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ha 

samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att förverkliga och utveckla 

sitt vardagsliv samt känna sig delaktiga. 

Varje styrelse och nämnd ska ta fram en egen handlingsplan för arbetet 

med inkludering. Handlingsplanen följs upp årligen och ska vara en del i 

mål- och budgetplaneringsarbetet. 

Utifrån de gemensamt framtagna målområdena och åtgärderna ska varje 

styrelse och nämnd ta fram egna aktiviteter. Dessa utgör tillsammans 

styrelsens/nämndens handlingsplan. En styrelse/nämnd behöver inte ha 

aktiviteter kopplade till samtliga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan långsiktig inkludering 

Övervägande 
Att proaktivt arbeta för ett inkluderande förhållningssätt är viktigt för alla 

förvaltningens medarbetare. Att aktivera utrikesfödda via riktade 

integrationsprojekt är inte rätt sätt att gå. Istället bör målgruppen stöttas 

till deltagande i ordinarie verksamhet/aktiviteter, vilket ger dem möjlighet 

att känna sig delaktiga och välkomnade in i vårt samhälle.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Handlingsplan långsiktig inkludering 2018 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna handlingsplan för långsiktig 

inkludering 

Beskrivning av ärendet 
Den 14 februari 2017 antog kommunfullmäktige i Varbergs kommun en 
strategi för långsiktig inkludering. Inkluderingsstrategin syftar till att alla 
invånare i kommunen oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ha samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter att förverkliga och utveckla sitt 
vardagsliv samt känna sig delaktiga. 

Varje styrelse och nämnd ska ta fram en egen handlingsplan för arbetet med 
inkludering. Handlingsplanen följs upp årligen och ska vara en del i mål- och 
budgetplaneringsarbetet. 

Utifrån de gemensamt framtagna målområdena och åtgärderna ska varje 
styrelse och nämnd ta fram egna aktiviteter. Dessa utgör tillsammans 
styrelsens/nämndens handlingsplan. En styrelse/nämnd behöver inte ha 
aktiviteter kopplade till samtliga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan långsiktig inkludering 

Jämställdhetsbedömning 
Alla aktiviteter under inkluderingsparaplyet är öppna och tillgängliga för alla. 

Med tanke på att majoriteten nyanlända i Varbergs kommun är män blir det, 

av förklarliga skäl, en övervikt av manliga besökare till exempelvis 

arrangemang. Det viktiga är dock att alla, både män och kvinnor, ska känna sig 

välkomna. På grund av att det är vanligt bland utrikesfödda kvinnor att inte 

kunna cykla, har en kurs i att lära sig cykla genomförts för nyanlända kvinnor.   

Övervägande 
Att proaktivt arbeta mot ett inkluderande förhållningssätt är viktigt för alla 

förvaltningens medarbetare. Att aktivera utrikesfödda via riktade 

integrationsprojekt är inte rätt sätt att gå. Istället bör målgruppen stöttas till 

http://www.varberg.se/
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deltagande i ordinarie verksamhet/aktiviteter, vilket ger dem möjlighet att 

känna sig delaktiga och välkomnade in i vårt samhälle.  

Samråd 
Samråd sker med FSG 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Ulrika Hernant 

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 



Handlingsplan för långsiktig inkludering 
Fas: Inkludering 2018    Rapportperiod: Delår    Organisation: 4 - Kultur- och Fritidsnämnd   

Vision 
Vision 2025 - Västkustens kreativa mittpunkt 

Västkustens kreativa mittpunkt 

Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den fulla 
potentialen ska Varberg utvecklas till "Västkustens kreativa mittpunkt". För att lyckas krävs 
nytänkande, framåtanda, kunskap och mod.  Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela 
kommunen och en fantastisk livsmiljö. 

Verksamhetsidé  

Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att nå sina drömmar. 

Förhållningssätt 

Hållbarhet - Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 

Delaktighet - Vi ska ha ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som 
kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke.  

Riktlinjer för inkludering 

• Kulturella och etniska skillnader ska utgöra möjligheter till delaktighet.

• Attityder kring mångfald och inkludering ska synliggöras som en viktig del av kommunens

utveckling.

• Varje individ ska betraktas som en resurs och vara en del av kommunen.

• Inkluderingsperspektivet ska genomsyra den fysiska och sociala planeringen.

• Samverkan och samsyn mellan förvaltningar förutsätts för ett lyckat inkluderingsarbete.



 

1. Inkluderande förhållningssätt 
Attityder i ett samhälle påverkar alla och har avgörande betydelse för hur inkluderingsprocesser får 

fart runt om i sociala sammanhang. Attityder spelar stor roll för att kunna respektera andra individer 

och ge dem möjligheter att utvecklas. En öppen och nyfiken människosyn startar alltid med sig själv. 

Ett inkluderande förhållningssätt förutsätter kritiska reflektioner över normer och värderingar. 

Ett samhälle med positiv attityd till mångfald, som fokuserar mer på likheter och ett gemensamt "vi" 

har mycket större möjligheter att lyckas med inkluderingen och därmed generera ökad livskvalitet för 

alla. 

ÅTGÄRD 

Ha en proaktiv kommunikation som förmedlar vårt inkluderande förhållningssätt 

 

AKTIVITET 

Titel Beskrivning 

Skyltning på biblioteket Skyltning på olika språk inne på biblioteket för att 
förmedla känslan av att alla är välkomna till 
kulturhuset Komedianten. 

Inkluderingsperspektivet i kulturavdelningens arbete Många av kulturavdelningens arrangemang har 
tydligt inkluderingsperspektiv. Diskussioner kring 
verksamheten och dess planering inbegriper detta 
på ett medvetet sätt och avdelningens arbete har 
lyfts till en nivå där tillgängligheten är en viktig 
komponent. Samtidigt kommunicerar man det 
inkluderande förhållningssättet gentemot besökare. 
Vårens konstutställning "The only way is up" som 
lyfte frågor kring livet på flykt. På vernissagen 
invigningstalade en medarbetare som har egen 
erfarenhet av flykt. 
Två aktiviteter på Hallifornia med 
inkluderingsperspektiv 
Flera konstnärer med utländsk bakgrund har ställt ut 
på lokalbiblioteken. 

Modersmålsdagen Modersmålsdagen firas på biblioteket, ett 
samarbete mellan biblioteket och 
modersmålslärarna. Elever och lärare visar upp sin 
verksamhet på olika sätt. 

Ny i Sverige-hyllan På biblioteket finns en "Ny i Sverige"-hylla med 
böcker och information av intresse för nyanlända. 

Kontinuerlig information Information till civilsamhälle kring förvaltningens 
inkluderingsarbete i form av föreläsningar för 
föreningar och organisationer. 
Marknadsföring av förvaltningens 
inkluderingsprojekt på företag, organisationer, 
föreningar m.m. 
Informationsmöten tillsammans med 
Inkluderingscentrum i samband med öppnande av 
nya genomgångsbostäder. 

Inkludering på landsbygden Satsningen inkludering på landsbygd syftar till att 
öka programverksamhet för nyanlända i serviceorter 
och på landsbygd i Varbergs Kommun. Detta utifrån 
att de flesta nyanlända funnit boende eller blivit 



placerade i landsbygdsdelar i kommunen. I arbetet 
ingår att arrangera och producera programpunkter, 
kartläggning av var målgruppen bor 
(genomgångsboenden/asylboenden/egna boenden), 
uppsöka och informera om vilka aktiviteter och 
arrangemang som erbjuds samt att undersöka 
möjligheten att kunna erbjuda transport till och från 
arrangemang. 

Inspirationskväll tillsammans med SISU Inspirationskväll tillsammans med SISU där sökbara 
bidrag, med betoning på integrationsbidraget, 
presenterades. Kvällen bjöd också på två föreläsare 
på temat inkludering och integration. 

 

ÅTGÄRD 

Utveckla människors känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för varandra 

 

AKTIVITET 

Titel Beskrivning 

Ambassadörsutbildning Sedan 2016 har ett antal anställda ur förvaltningens 
personal gått ambassadörsutbildningen (framtagen 
av Arbetscentrum). Här lär man sig hur man tar hand 
om varandra och inkluderar på en arbetsplats. Bland 
annat är ett helt pass ägnat åt etnicitet och 
människor med annan bakgrund än svensk. Detta 
pass hålls för övrigt av verksamhetsutvecklare, 
inkludering samt fritidsledare som själv är flykting. 
Båda är alltså anställda i KoF. 

 

 

 

2. Arbete 
Med arbete menas ett jobb som tillgodoser individens behov och ger en långsiktig trygghet. Arbete 

är väsentligt för människors möjlighet till ett tillfredställande vardagsliv och utveckling, vilket är en 

förutsättning för ett fungerande samhälle. 

 

ÅTGÄRD 

Alla nyanlända erbjuds praktik som väg till arbete 

 

AKTIVITET 

Titel Beskrivning 

Praktikanter På alla avdelningar i förvaltningen återfinns 
praktikanter, timanställda, projektanställda, 
extratjänster och tillsvidareanställda som är 
nyanlända. Vi ser inte språk som ett hinder utan en 
tillgång. Talar du andra språk utöver svenska har vi 
alla nytta av den kunskapen.. 

 

 



 

3. Utbildning och språk 
Utbildning, vare sig det gäller förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning eller 

språkutbildning, är nödvändigt för att kunna förverkliga sina personliga mål. Utvecklingen i samhället 

innebär att högre utbildning och språkkunskaper blir allt viktigare för inträdet på arbetsmarknaden. 

ÅTGÄRD 

Skapa förutsättningar för att främja och underlätta utbildning 

 

AKTIVITET 

Titel Beskrivning 

Böcker på olika språk På biblioteket finns böcker på många språk och det 
köps kontinuerligt in nya på andra språk än svenska. 
Saknas böcker på något språk lånas detta in från 
annat bibliotek. 

 

 

4. Boende 
Tillgång till egen bostad är viktig för att kunna etablera sig i ett samhälle. Boendeformer som främjar 

kontakten mellan olika grupper underlättar inkluderingsprocessen. Frågan är central för att skapa 

trygghet och livskvalité. 

ÅTGÄRD 

Alla ska ha tillgång till ett skäligt boende på likvärdiga villkor 

 

AKTIVITET 

Titel Beskrivning 

kulturguide & språkstöd Är en länk mellan nyanlända på 
genomgångsbostäder i kommunen och omgivande 
civilsamhälle. Projekt finansierat via medel från 
länsstyrelsen. 
Ny projektperiod till 28/2-19. 

projektmedel Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller medel 
för integrationsprojekt som sökes av föreningar och 
organisationer. 

 

 

 

 

5. Socialt deltagande/inflytande 
Med socialt deltagande menas möjligheten att påverka sin sociala utveckling, medan inflytande 

handlar om påverkan på samhällets utveckling. Deltagande kan vara aktiviteter på det individuella 

planet vilket också inrymmer vilka normer, värderingar och förhållningssätt som finns i en kultur. 

Inflytande handlar om att tillvarata politiska och demokratiska rättigheter och skyldigheter. Båda 

nivåer är viktiga för en lyckad samhällsutveckling. 

 



ÅTGÄRD 

Bidra till ökad möjlighet för socialt deltagande och inflytande 

 

AKTIVITET 

Titel Beskrivning 

Inkluderingsforum En gång per månad träffas frivilliga organisationer, 
studieförbund, svenska kyrkan, polisen, 
migrationsverket, länsstyrelsen samt förvaltningens 
ansvariga för att diskutera inkluderingsarbete på 
olika nivåer. Det kan handla om svenskundervisning, 
studiebesök, kvinnogrupper, föreläsningar, 
mötesplatser, samarbeten, men också om 
information från myndigheter, regionen och 
kommunen. Alla dessa initiativ skapade av 
ovanstående aktörer bidrar till möjlighet för 
individen att påverka sin egna sociala utveckling. 
Kunskapen och förståelsen för det svenska samhället 
och chansen att knyta nya kontakter ökar. 

 

 

 

 

6. Mötesplatser 
För att alla ska kunna känna sig delaktiga är öppna och naturliga mötesplatser viktiga och där 

personer med skilda kulturella, religiösa och sociala bakgrunder kan mötas på lika villkor. 

Mötesplatser skapar broar mellan kulturer vilket ger alla invånare ett rikare vardagsliv och möjlighet 

att bidra till en positiv tillväxt i samhället. 

 

ÅTGÄRD 

Öppna mötesplatser som uppmuntrar till initiativ och möjliggör aktiviteter 

 

AKTIVITET 

Titel Beskrivning 

Språkcafé Språkcaféer, öppna för alla. Arrangeras på 
Kulturhuset Komedianten och lokalbiblioteken i Bua 
och Tvååker. Språkcaféerna är en viktig mötesplats 
för nyanlända och asylsökande då det blir ett tillfälle 
att nätverka. 

Sommarlovsaktiviteter Sommarlovsaktiviteter för alla barn och ungdomar i 
Varbergs kommun mellan 11 och 19 år. Olika typer 
av aktiviteter, fotboll, vattensport, utflykter etc. 

Språkcaféet på kulturhuset Komedianten bjuder in 
till... 

Från hösten 2017 utvecklar språkcaféet sin 
verksamhet med ett extraordinärt språkcafé en 
lördag i månaden, finansierat av projektmedel från 
länsstyrelsen. Två projektanställda nyanlända deltar 
i arbetet med att få med målgruppen i planering och 
aktiviteten. Ett av målen är att få fler svenskar till 
språkcaféet. 



Cykelcontainern Ett inkluderande projekt med fokus på cyklar: 
reparationer och utlåning, lära-sig-cykla-kurser etc. 
Cykelcontainern ska också verka som mötesplats 
med öppet två eftermiddagar i veckan för 
handledning. Två projektanställda nyanlända håller i 
verksamheten och sköter marknadsföring och 
kontakt med civilsamhället. Finansieras via 
projektmedel från länsstyrelsen och är ett 
samarbete med Föreningsrådet, ABF och CK Wano. 
Projektet avslutades december 2017, men är i 
uppstart hösten 2018. 

Åkulla Outdoor Möte har hållits med verksamhetsutvecklare 
inkludering där inkluderingsperspektivet lyfts. Vad 
ska man tänka på? Vilka svårigheter kan uppstå? Hur 
kan man tillgängliggöra evenemanget? 
Speciell buss för alla nyanlända till och från Åkulla. 
Flyers på olika språk. Kulturguiderna informerar om 
evenemanget. 

Barnfestivalen I förarbetet med att lyssna på barnens tankar kring 
festivalens innehåll intervjuades en bred 
representation av barn, från olika delar av Varberg, 
med olika bakgrund, ålder, kön, funktionalitet och 
etnicitet. 
Möte har hållits med verksamhetsutvecklare 
inkludering, kulturguider och inkluderingsansvarig 
bibliotek, där inkluderingsperspektivet lyfts. Vad ska 
man tänka på? Vilka svårigheter kan uppstå? Hur kan 
man tillgängliggöra evenemanget? 
Affischer på olika språk. Personer med 
språkkunskaper på plats de aktuella dagarna. 
Kulturguiderna informerar om evenemanget och 
bjuder in volontärer bland de nyanlända för hjälp vid 
evenemanget. 

 

 

ÅTGÄRD 

Bidra till ökade möjligheter för ett innehållsrikt vardagsliv även utanför skola och arbete 

 

AKTIVITET 

Titel Beskrivning 

Nationaldagen Firandet visas ur ett inkluderande perspektiv, med 
språkcaféet som avsändare. 

Kulturguidernas samarbete med bl.a. 
ungdomsavdelningen 

Kulturguiderna träffar alla barn och unga, 
entusiasmerar, motiverar och initierar kontakt med 
föreningar, privatpersoner och vår egen 
organisation. Utifrån barnens intressen kontaktar de 
och besöker ungdomsavdelningens olika 
verksamhetsområden. De har stor kunskap om 
förvaltningens verksamhet och kan därmed lotsa 
barnen rätt via studiebesök på ungdomsgårdar, 
Centralen och MUVE samt informationsmöten och 
prova-på-tillfällen på kulturskolan. 
Kulturguiderna samarbetar också med skolan. 



Junior En tillgänglig verksamhet där flera barn, nya i 
Sverige, har deltagit. Barnen har hittat till 
verksamheten genom information till skolor. 

 

 

ÅTGÄRD 

Öppna upp för olika former av partnerskap och samarbete med idéburna organisationer 

 

 

AKTIVITET 

Titel Beskrivning 

World Refugee Day Öppet arrangemang som manifesterar 
förvaltningens syn på inkludering. "Alla är 
välkomna!" Frivilliga organisationer, timanställda 
nyanlända, mångkulturell kultur i form av dans, 
musik och mat. 
En gång per år. 2016 och 2017 ägde arrangemanget 
rum på Rosenfredsskolan, 2018 på Kulturhuset 
Komedianten. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 117 Dnr KFN 2018/0094 

11. Yttrande över förslag till 
ortutvecklingsstrategi - Framtidens Hunnestad 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför kultur- och

fritidsnämndens sammanträde den 26 september 2018.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Ortsutvecklingsstrategin Framtidens Hunnestad är ett planeringsunderlag 

för kommunen i utvecklingen av Hunnestad och en utvecklingsprocess för 

att tillvarata lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten 

och därmed kommunen som helhet. Uppdraget att ta fram strategin gavs av 

kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 167.  

Strategin är framtagen av en arbetsgrupp bestående av politiker, 

tjänstemän och representanter från bygden. Under framtagandet har det 

utöver möten med arbetsgruppen skett en byapromenad och ett stormöte 

dit alla invånare i Hunnestad bjudits in.  

Strategin består av tre delar; en faktadel, en del som beskriver ortens 

styrkor, utmaningar och förbättringsområden och sista delen som beskriver 

en framtidsbild med föreslagna åtgärder.  

Under framtagandet av strategin har avstämningar skett med den politiska 

styrgruppen, kommunstyrelsens arbetsutskott, tjänstemannastyrgrupp, 

”Styrsam”, med arbetets referensgrupp samt övriga berörda.  

Beslutsunderlag 
Framtidens Hunnestad – förslag till ortsutvecklingsstrategi 3 maj, 2018 

Beslutsförslag Ksau 2 maj, 2018 

Jämställdhetsbedömning 
Det är angeläget att beakta jämställdhetsperspektivet vid planering och 

utveckling av mindre orter i Varbergs kommun. Det är viktigt att ha 

kunskap om hur offentlig miljö och tillgång till service påverkar kvinnor och 

män för att skapa goda förutsättningar för båda kön att leva och vistas på 

orten. Forskning visar exempelvis att kvinnor och flickor upplever mer 

otrygghet utomhus än män och pojkar.  

Övervägande 
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Ur ett folkhälsoperspektiv tycks Hunnestad som boendemiljö ha goda 

förutsättningar för ett gott liv för dess invånare. Processen med 

framtagande av ortsutvecklingstrategier ses som ett positivt sätt att arbeta 

med utvecklingsfrågor i landsbygdsorterna, vilket också förstärker de 

demokratiska processerna.   

 

Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta vikten av att intentionerna i 

barnkonventionen lyfts fram i processen med ortsutvecklingsstrategier och 

i detta specifika dokument. Särskilt gäller detta barns rätt att uttrycka sin 

mening och höras i de frågor som berör dem. 

 

Under rubriken Fritid och rekreation bör verksamheten mobil 

ungdomsverksamhet ”Muve” beskrivas. Muve vänder sig till unga mellan 12 

och 25 år som får möjlighet att samlas med andra kring gemensamma 

fritidsintressen. Det kan handla om att få stöd att utveckla egna projekt, 

delta i aktiviteter och påverka samhället de lever i.  

 

Slutligen vill kultur- och fritidsnämnden lyfta behovet av att tydliggöra 

rutiner kring projektsamordning vid genomförande av de åtgärder som ska 

genomföras till följd av intentionerna i ortsutvecklingsstrategin. Finns inte 

sådana rutiner är risken stor att arbetet blir ineffektivt.  Den 

projektsamordningen bör ske centralt i kommunens organisation, 

förslagsvis inom kommunstyrelsens förvaltning. 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Tina Wallin,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 

TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Yttrande över förslag till ortutvecklingsstrategi - 

Framtidens Hunnestad 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås tillstyrka förslag till 
ortsutvecklingsstrategin Framtidens Hunnestad.  

Beskrivning av ärendet 
Ortsutvecklingsstrategin Framtidens Hunnestad är ett planeringsunderlag för 

kommunen i utvecklingen av Hunnestad och en utvecklingsprocess för att 

tillvarata lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten och 

därmed kommunen som helhet. Uppdraget att ta fram strategin gavs av 

kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 167.  

Strategin är framtagen av en arbetsgrupp bestående av politiker, tjänstemän 

och representanter från bygden. Under framtagandet har det utöver möten 

med arbetsgruppen skett en byapromenad och ett stormöte dit alla invånare i 

Hunnestad bjudits in.  

Strategin består av tre delar; en faktadel, en del som beskriver ortens styrkor, 

utmaningar och förbättringsområden och sista delen som beskriver en 

framtidsbild med föreslagna åtgärder.  

Under framtagandet av strategin har avstämningar skett med den politiska 

styrgruppen, kommunstyrelsens arbetsutskott, tjänstemannastyrgrupp, 

STYRSAM, med arbetets referensgrupp samt övriga berörda.  

Beslutsunderlag 
Framtidens Hunnestad – förslag till ortsutvecklingsstrategi 3 maj, 2018 

Beslutsförslag Ksau 2 maj, 2018 

Jämställdhetsbedömning 
Det är angeläget att beakta jämställdhetsperspektivet vid planering och 

utveckling av mindre orter i Varbergs kommun. Det är viktigt att ha kunskap 

om hur offentlig miljö och tillgång till service påverkar kvinnor och män för att 

skapa goda förutsättningar för båda kön att leva och vistas på orten. Forskning 

visar exempelvis att kvinnor och flickor upplever mer otrygghet utomhus än 

män och pojkar.  

http://www.varberg.se/
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Övervägande 
Ur ett folkhälsoperspektiv tycks Hunnestad som boendemiljö ha goda 

förutsättningar för ett gott liv för dess invånare. Processen med framtagande 

av ortsstrategier ses som ett positivt sätt att arbeta med utvecklingsfrågor i 

landsbygdsorterna, vilket också förstärker de demokratiska processerna.   

Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta vikten av att intentionerna i 

barnkonventionen, lyfts fram i processen med ortsutvecklingsstrategier och i 

detta specifika dokument. Särskilt gäller detta barns rätt att uttrycka sin 

mening och höras i de frågor som berör dem. 

Under rubriken Fritid och rekreation bör verksamheten mobil 

ungdomsverksamhet ”Muve” beskrivas. Muve vänder sig till unga mellan 12 

och 25 år som får möjlighet att samlas med andra kring gemensamma 

fritidsintressen. Det kan handla om att få stöd att utveckla egna projekt, delta i 

aktiviteter och påverka samhället du lever i.  

Vid anläggandet av nya mötesplatser i området bör möjligheten att uppföra 

konstnärlig gestaltning övervägas. 

Slutligen vill kultur- och fritidsnämnden lyfta behovet av att tydliggöra rutiner 

kring projektsamordning vid genomförande av de åtgärder som ska 

genomföras till följd av intentionerna i ortsutvecklingsstrategin. Finns inte 

sådana rutiner är risken stor att arbetet blir ineffektivt.  Den 

projektsamordningen bör ske centralt i kommunens organisation, förslagsvis 

inom kommunstyrelsens förvaltning. 

Ekonomi och verksamhet  
Utifrån de synpunkter som kultur- och fritidsnämnden lyfter krävs inga 

ytterligare resurser. 

Samråd 
Samråd har skett i arbetsprocessen av samhällsutvecklingskontoret. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Tina Wallin 

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 
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En ortsutvecklingsstrategi är ett planeringsunderlag för kommu-
nen i utvecklingen av Hunnestad och en utvecklingsprocess för 

att ta tillvara lokala initiativ som bidar till en positiv utveckling på 
orten och därmed i kommunen som helhet.

Samla in
fakta

Bya-
promenad

Arbets-
grupp Stormöte Samråd Åtgärds-

lista

Förslag 
på orts-

utvecklings-
strategi

Medverkande:

Peter Sjöholm – politiker Varbergs kommun 
Ulla Svensson – politiker Varbergs kommun 
Stellan Eriksson – representant Hunnestad 
Josefin Bergström – representant Hunnestad 
Mats Hansson – representant Hunnestad 
Hilda Lagström – Samhällsplanerare, Samhällsutvecklingskontoret Varbergs kommun  
Frida Eriksson – Samhällsplanerare, Samhällsutvecklingskontoret Varbergs kommun 
Ulrika Rylin – Landsbygdssamordnare, Näringslivs- och destinationskontoret Varbergs kommun

Tjänstemän från berörda förvaltningar och bolag har också deltagit i arbetet med att ta fram 
ortsutvecklingsstrategin.

Arbetsprocess: 

Anta  
strategi
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Inledning

Bakgrund
Varberg är en attraktiv plats att leva, 
bo, verka i och besöka. En förutsätt-
ning för att Varberg ska fortsätta att 
vara en attraktiv kommun är att hela 
kommunen växer och utvecklas. För 
att det ska ske krävs aktuella plane-
ringsunderlag för såväl staden, servi-
ceorterna som de mindre orterna. 

För att utveckla en levande landsbygd 
på de mindre orterna har kommunsty-
relsen beslutat att ortsutvecklingsstra-
tegier ska tas fram.

Syfte
Ortsutvecklingsstrategierna är ett för-
sök att hitta ett bra planeringsunderlag 
och utvecklingsprocess för mindre 
orter som idag omfattas av föråldrade 
eller inte tillräckligt vägledande plane-
ringsunderlag. 

Syftet med utvecklingsstrategierna är 
att: 

• Skapa en gemensam och förank-
rad framtidsbild samt åtgärder 
för att nå dit genom att ta fram ett 
aktuellt och användbart planering-
sunderlag för respektive ort. 

• Ta tillvara på initiativ och driv-
krafter för en positiv utveckling i 
respektive ort och därmed bidra 
till en utveckling för kommunen 
som helhet.

Mål
Målet med ortsutvecklingsstrategin är 
att:

• Samla gemensam kunskap om 
Hunnestad

• Utgöra ett användbart underlag i 

kommunens planering för Hun-
nestad 

• Ge kommunen och de boende och 
verksamma på orten en gemensam 
bild av Hunnestads utveckling

• Vara ett underlag för framtagande 
av prioriterade åtgärder för Hun-
nestads utveckling

Process
Framtagandet av strategin är gjord i 
process där tjänstemän, politiker och 
representanter från bygden deltagit i 
en arbetsgrupp. 

Första steget i processen består av 
insamling och sammanställning av fak-
ta, referenser i gamla planer och den 
fördjupade översiktsplanen från 1990. 

Utifrån det framtagna faktaunderlaget 
anordnas en byapromenad. Bygdens 

representanter visar upp platser av 
betydelse för orten, platser som utgör 
mötesplatser, platser som man ansåg 
attraktiva för boende och platser som 
utgör utmaningar för orten. Byapro-
menaden ger arbetsgruppen en god 
bild av orten. Utifrån byapromenaden 
sammanställs första delen av strategin 
som beskriver orten. 

I nästa steg identifierade arbetsgrup-
pen styrkor och utmaningar för orten. 
Lösningarna på de utmaningar som 
identifierats beskrivs som förbättrings-
punkter och utifrån dem föreslås ett 
antal åtgärder och rekommendationer. 
Åtgärderna är sådant som kommunen 
ska förbättra, sådant som bygden ska 
förbättra, gemensamma åtgärder eller 
rekommendationer till en annan aktör 
t.ex. Trafikverket eller Hallandstrafi-
ken. 

Här beskrivs varför och på vilket sätt ortsutvecklingsstrategin har tagits fram. Här 
redovisas också strategiska utgångspunkter från kommunens översiktsplan.
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Förslaget till ortsutvecklingsstrategi 
presenteras för bygden på ett stormöte 
där de boende och verksamma på or-
ten får ge sina synpunkter på förslaget. 
Arbetsgruppen reviderar förslaget 
utefter de synpunkter som kommit in 
och lämnar ortsutvecklingsstrategin till 
politiken för remiss i samtliga nämn-
der, berörda bolag och efter det för 
antagande i kommunens högst beslu-
tande organ, kommunfullmäktige. 

Under processen har förslaget pre-
senterats i kommunstyrelsens arbets-
utskott, referensgrupper med repre-
sentanter för samtliga förvaltningar 
och strategiernas styrgrupp.

Fortsatt arbete
När kommunfullmäktige har fastställt 
ortsutvecklingsstrategin ska åtgärder-
na i ortsutvecklingsstrategin priorite-
ras och följas upp. 

De i ortsutvecklingsstrategierna pri-
oriterade åtgärderna lämnas vidare 
till respektive nämnd eller styrelse för 
behandling. Åtgärderna blir ärenden 
som ska kostnadsberäknas och sättas 
i relation till andra åtgärder i kommu-
nen.

Roller och ansvar
Kommunstyrelsen ansvarar för den 
samordnade återkopplingen genom 
att Varbergs kommuns landsbygds-
samordnare följer ärendena som 
berör kommunen och återkopplar till 
bygden. 

Samhällsutvecklingskontoret ansvarar 
för att driva och följa upp de frågor  
som berör samhällsplaneringen.
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Utgångspunkter
Översiktsplan 2010
I Varbergs kommuns översiktsplan, 
antagen av kommunfullmäktige 2010, 
anges den övergripande utvecklingsin-
riktningen, vilken innebär att kom-
munen ska planera för en utveckling 
i en hållbar struktur med stark stad, 
livskraftiga serviceorter och en levan-
de landsbygd. Kommunens största 
utbyggnad ska främst ske i staden, i 
serviceorterna och i samhällen längs 
regionala kollektivtrafikstråk. 

I översiktsplanen anges Hunnestad 
som ett mindre samhälle, där utbygg-
nad föreslås ske varsamt genom ny 
kompletterande bebyggelse i form 
av bostäder och verksamheter för att 
behålla en levande landsbygd. Stor 
hänsyn ska tas till kulturmiljön och 
landskapsbilden. 

I översiktsplanen finns ett vägreservat 
för en ny avfart från E6:an till Var-
bergs tätort, ungefär i höjd med Hun-
nestad. Ingen bebyggelse få tillkomma 
som förhindrar en sådan utbyggnad. 
En ny avfart ligger troligtvis långt fram 
i tiden och bedöms därför inte påverka 
utvecklingen eller planeringsförutsätt-
ningarna för Hunnestad inom ramen 
för den här ortsutvecklingsstrategin. 

Enligt översiktsplanen ska områdesbe-
stämmelser för skyddszonerna kring 
Grimetons världsarv tas fram. Hun-
nestad ligger inom dessa skyddszoner 
och berörs därför av ett sådant arbete. 
Arbetet med områdesbestämmelserna 
har inte påbörjats.

Faktaruta: kommunal fysisk planering
Översiktsplan (ÖP) - Redovisar en kommunövergripande viljeriktning för 
framtida markanvändning, men är inte juridiskt bindande.

Fördjupad översiktsplan (FÖP) - Är en fördjupning av översiktsplanen 
och redovisar en mer detaljerad inriktning för framtida markanvändning för 
en del av kommunen yta, och är inte juridiskt bindande.

Detaljplan - Reglerar markanvändningen i detalj för ett mindre område, 
och är juridiskt bindande.

Planbesked - Den som vill ändra, upphäva eller ta fram en ny detaljplan 
måste ansöka om planbesked hos kommunen. Kommunen tar då ställning 
till om planarbete ska startas upp (positivt planbesked) eller inte (negativt 
planbesked). 

Karta från Varbergs kommuns 
översiktsplan.
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Fördjupad översiktsplan
Hunnestad har tidigare omfattats av 
en fördjupad översiktsplan från 1990 
(FÖP 90). I samband med en aktuali-
tetsprövning av kommunens översikts-
plan beslutade kommunfullmäktige 
2018-01-16 att FÖP 90 var inaktuell 
och skulle ersättas av den kommunt-
äckande översiktsplanen.

I FÖP 90 pekades ett antal områden ut 
centralt i orten för bostadsbebyggelse 
samt utveckling av handel/skola/vård/
omsorg/kyrka. 

Endast en mindre del av planförslaget 
har byggts ut. Av de föreslagna utbygg-
nadsområdena har ett av områdena 
planlagts och bebyggts med bostäder 
(området Mångleberg), och området 
vid nuvarande mataffär har utvecklats 
för handelsverksamhet. 

Orsaker till att övriga områden inte 
har bebyggts kan dels vara avsaknad av 
intresse från berörda fastighetsägare, 
påträffande av fornlämningar samt 
avsaknad av VA (vatten och avlopp). 

Detaljplan
Utbyggnaden i Hunnestad har till 
största del skett utan detaljplanelägg-
ning. Endast området Mångleberg 
omfattas av en detaljplan, upprättad 
1986. Detaljplanen för Mångleberg är 
fullt utbyggd. 

På en fastighet i nordöstra delarna 
av Hunnestad (Hunnestad 5:24)
har kommunen 2016 lämnat positivt 
planbesked för prövning av bostadsbe-
byggelse. 

Plankarta från tidigare gällande fördjupad översiktsplan för Hunnestad (FÖP 90).
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Geografi

Läge och karaktär
Hunnestad ligger ca 7 km öster om 
Varbergs tätort, utmed den gamla 
landsvägen mellan Träslöv och Gri-
meton. Den utgör en av kommunens 
mindre orter på landsbygden och 
angränsar till bl.a. Grimeton i öst, Gö-
destad i nordost samt Himle i söder. 

Orten karaktäriseras av ett öppet jord-
brukslandskap med stora, vida utblick-
ar. Här bor man lantligt samtidigt som 
man har nära till stadsområdets utbud 
av handel och service. 

Bebyggelsen är förhållandevis utspridd 
men med en koncentration av äldre 
gårdsbebyggelse utmed den gamla 
vägen som sträcker sig genom byn. 

Befolkning
I Hunnestad med omnejd bor ca 480 
invånare och orten har haft en befolk-
ningsökning med ca 7 % sedan 2010. 

Medelåldern är förhållandevis låg, med 
39 år jämfört med 43 år i kommunen.

Markägoförhållanden
Hunnestad består till största del av 
privatägd mark. 

Kommunen äger en förhållandevis stor 
fastighet centralt i området, i angräns-
ning till bostadsområdet Mångleberg, 
se bild ovan.

Kommunen äger även området kring 
deponierna i Hunnestad.

I detta avsnitt beskrivs Hunnestads läge i kom-
munen, dess befolkningssammansättning och  
markägoförhållanden.

Sammanfattningsvis: 
Hunnestad ligger ca 7 km öster om Varbergs tätort

Lantlig miljö med närhet till stadsområdet 

Öppet jordbrukslandskap och gles bebyggelsestruktur

Positiv befolkningsutveckling, ca 480 invånare idag 
vilket innebär ökning sedan 2010

Kommunal mark i centralt läge 

Hunnestad

Ovan: Hunnestads läge i kommunen. 
Till vänster: Kommunalägd mark i Hunnestad.
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Historia och kulturmiljö
I Hunnestad finns flera äldre byggnader och kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
som berättar om ortens historia samt bidrar till dess karaktär.

Historia
Hunnestad är en liten och gammal 
socken som tidigast omnämndes redan 
år 1461 (Hwndestade). Flera lämning-
ar från förhistorisk tid har påträffats 
utmed landsvägen som sträcker sig 
genom byn, vil-
ket vittnar 
om en 

mycket gammal vägsträckning. Här 
har bebyggelsen vuxit fram och den 
äldre bebyggelsestrukturen bedöms 
vara välbevarad, med flera jordbruks-
gårdar och tillhörande stora ekonomi-
byggnader liggandes på rad.

Centralt längs landsvägen ligger den 
gamla kyrkan, kring vilken bebyg-

gelsen är tätt samlad. Här finns 
både äldre gårds- och villabe-

byggelse blandat med nyare 
och moderna villor. Här 

finns dessutom ett flertal 
bevarade byggnader 
med historisk viktiga 
funktioner, såsom den 
gamla skolbyggnaden 
med tillhörande lär-
arbostad, ett gammalt 

mejeri, lanthandel samt 
fryshus. Från kyrkan leder 

även en allé bort mot präst-
gården i norr. 

Landsvägen kantas dels av stora pam-
piga lövträd som ger en lummig prägel, 
och dels av stora plana åkerfält som 
angränsar direkt till bygatan.

Byn präglas i övrigt av ett storskaligt 
åker- och slättlandskap, med vida ut-
blickar och spridd gårdsbebyggelse.

Identitet
I Hunnestad finns en stark bygdeid-
entitet och sammanhållningen bland 
ortens invånare är god. Ortens historia 
bidrar till en trygghet och det finns en 
stark boendetradition som innebär 
att de som fötts på orten gärna väljer 
att bo kvar eller att återvända i vuxen 
ålder.

Hunnestad präglas av ”kan-själv-men-
talitet” och här finns därför gott om 
handlingskraft och god företagsamhet. 

Kulturmiljö
Kommunens kulturmiljö- 
program
Som kunskapsunderlag vid bevarande 
och utveckling av kommunens kultur-
miljöer har ett kulturmiljöprogram ta-
gits fram (godkänt av Byggnadsnämn-
den 2016). I kulturmiljöprogrammet 
beskrivs värdefulla byggnader och 
miljöer samt ges rekommendationer 
för den kommunala planeringen och 
bygglovsförfrågningar.

En stor del av Hunnestad omfattas 
av kulturmiljöprogrammet. Följande 
rekommendationer ges:

• Ny bebyggelse prövas individuellt. 
Placering anpassas till befintligt 
bebyggelsemönster utmed befint-
ligt vägnät. Skala, material och 
utformning bör anpassas efter 
omgivande bebyggelse.



11Samrådshandling

• Den befintliga bebyggelsens 
individuella arkitektur och karak-
tärsdrag bibehålls. Vid underhåll/
förändring beaktas ursprungligt 
och äldre material, utförande och 
utseende. Viktiga komponenter är 
t.ex. fasad- och takmaterial, fasad-
liv, takvinkel, fönster, entrépartier, 
trädekor och färgsättning.

• Den välbevarade andelsfrysen 
vid bygatan är av byggnadsmin-
nes-klass. Byggnadsminnesförkla-
ring bör utredas.

• Odlingslandskapet längs bygatan 
och i dess närområde bör hållas 
öppet genom åkerbruk. Avsnitt 
med brukad åkermark bör fortsatt 
finnas intill bygatan.

• Karaktärsgivande inslag i bymiljön 
i form av stenmurar, märgelhålor, 
fägator, äldre grindar och grind-

stolpar, staket, prästgårdsallén, 
trädrader, uthus, äldre vägnät, 
stora parkliknande trädgårdar och 
grövre ädellövträd bör underhållas 
och bevaras.

• Den gamla landsvägen genom byn 
bör behålla sin nuvarande sträck-
ning, kurvatur och dimension. 
Stenmurar och grindstolpar som 
kantar vägen bevaras. 

Skyddande kulturhistoriska 
byggnader och miljöer
Hunnestad omfattas inte av riksintres-
se för kulturmiljö.

Hunnestad kyrka är ett kyrkligt kul-
turminne och skyddas enligt  4 kap. 
Kulturminneslagen. 

I kommunens kulturmiljöprogram 
framhålls flera värdefulla byggnader 
och kulturmiljöer, som t.ex. kyrkan, 

prästgården, den gamla 
skolan och affären, det 
f.d. mejeriet, Klock-
aregården, Fryshuset 
samt bygatan med sina 
gamla gårdsmiljöer. 

Bebyggelse- 
inventering
Länsstyrelsen har tillsammans 
med Kulturmiljö Halland gjort en 
bebyggelseinventering av kommunens 
samtliga byggnader. Byggnader som 
har ett kulturhistoriskt värde har re-
gistrerats samt A-, B- eller C-klassats, 
där A är högsta klass. Bebyggelsein-
venteringen visar var det finns värde-
fulla byggnader mer ger inget formellt 
skydd.

I Hunnestad har 12 byggnader regist-
rerats i Länsstyrelsens bebyggelsein-
ventering (B- och C-klassade).  

Fornlämningar
I omgivningarna kring Hunnestad 
finns flertalet fornminnen från gamla 
boplatser, vilket tyder på att området 
har bebotts och brukats under lång tid. 
På vissa platser finns lämningar ända 
från stenåldern. 

Länk till kommunens kulturmiljöprogram:
Kulturmiljöprogram för Varbergs kommun, del 1
Kulturmiljöprogram för Varbergs kommun, del 2

https://www2.varberg.se/download/18.5f09b55c15afb4c548e11fd/1490282559123/Kulturmilj%C3%B6programmet%20del%201.pdf
https://www2.varberg.se/download/18.5f09b55c15afb4c548e11ff/1490282591614/Kulturmilj%C3%B6programmet%20del%202.pdf
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Grimetons världsarv
Hela Hunnestad omfattas av den yttre 
skyddszonen för Grimetons världsarv 
samt gränsar till den inre skyddszonen. 

Enligt kommunens översiktsplan får 
inga höga och vidsträckta byggnads-
verk tillkomma i området som kan 
störa den monumentala bilden av 
världsarvet.  

Sammanfattningsvis: 
Välbevarad äldre bebyggelsestruktur utmed 
bygatan och flera kvarvarande byggnader med 
historiskt viktiga funktioner i byn
 
Omfattas av kommunens kulturmiljöprogram med 
tillhörande rekommendationer 

Flera värdefulla kulturbyggnader och kulturmiljöer 
enligt bebyggelseinventering

Kyrkan är kulturminne

Flertalet fornminnen från gamla boplatser 

Omfattas av yttre skyddszon för Grimetons 
världsarv

Kommunen har i uppdrag att ta fram 
områdesbestämmelser för skyddszo-
nerna, vilka ska ge ytterligare vägled-
ning vid plan- och bygglovsförfråg-
ningar inom området. 
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Naturmiljö och landskap
Hunnestad omges av stora och öppna jordbrukslandskap och här finns flera 
höga naturvärden. 

Grönstruktur och 
landskapsbild
Hunnestad omges av stora och öpp-
na odlingslandskap, dominerade av 
åkermarker. De förhållandevis små 
odlingsytorna har gjort landskapet 
variationsrikt. Terrängen är överlag 
svagt kuperad, men åt norr blir den 
mer böljande och sluttar sedan svagt 
ner mot Himleåns dalgång. 

Med anledning av det öppna land-
skapet finns flera vida utblickar. Mot 
sydöst skymtar Världsarvet i Grimeton, 
där de stora radiomasterna utgör ett 
tydligt inslag i landskapsbilden. Det 
öppna landskapet gör generellt land-
skapsbilden känslig för större föränd-
ringar. 

Hunnestads grönstruktur består till 
stor del av öppna fält och landskap 

och i mindre utsträckning av lummiga 
skogsdungar. Bebyggelsens karaktär av 
större gårdar och villabebyggelse med 
stora tomter innebär att de boendes 
naturbehov till stor del kan uppfyllas 
på den egna fastigheten.  

I anslutning till samhället finns ett 
antal åkerholmar och mindre skogs-
partier, vilka generellt bidrar till natur- 
och rekreationsvärden för orten.

Riksintresse naturvård
Hunnestad omfattas delvis av riksin-
tresse för naturvård enligt Miljöbalken 
3 kap 6 §, då det är ett område som 
särskilt väl belyser landskapets utveck-
ling. Här finns höga geologiska värden, 
med ovanliga bildningar som skapats 
av inlandsisen. Områdets värden riske-
rar att påverkas negativt av olika typer 
av verksamheter och exploateringar 
samt av minskat eller upphört bruk av 
jordbruks- och hagmarker.

Naturskydd
Hunnestad omfattas inte av något öv-
rigt naturskydd (Natura 2000, natur-
reservat, biotopskydd etc). Ett flertal 
strukturer i odlingslandskapet omfat-
tas av generellt biotopskydd (såsom 
stenmurar, småvatten, odlingsrösen, 
alléer etc).

Naturvårdsprogram
Hunnestad omfattas delvis av kom-
munens naturvårdsprogram (Grime-
ton-Hunnestad). Området kring Hun-
nestads deponi omfattas av området 
Tjärby-Änglarp, men detta ligger till 
viss del utanför ortsutvecklingsstrate-
gin och beskrivs därför ej vidare. 

Området Grimeton-Hunnestad har 
stora geologiska värden samtidigt som 
det utgör ett värdefullt kulturlandskap 
med flera unika gravfält, ett rikt fågel-
liv samt hagmarker med höga botanis-
ka värden.

I Naturvårdsprogrammet rekommen-
deras för området att alla former av 
täkter bör undvikas samt att bebyggel-
seutveckling bör ske varsamt. Hagmar-
ker ska fortsatt hävdas.

Jordbruksmark
Samtliga av Sveriges åkermarker har 
klassats i en 10-gradig skala utifrån sitt 
ekonomiska avkastningsvärde. I Var-
bergs kommun finns som högst jord-
bruksmark av klass 6. Området kring 
Hunnestad omfattas av jordbruksmark 
av klass 4, 5 och 6.

Varbergs kommun 
har som uttalad 

strategi att så långt 
som möjligt undvika 
exploatering av vär-
defull jordbruksmark. 
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Värdefull ängs- och  
betesmark
Sveriges ängs- och betesmarker har 
inventerats för att ta reda på var och 
vilka natur- och kulturvärden som 
finns på dessa platser. Inventeringen 
används dels som underlag vid sam-
hällsplanering och dels vid utvärdering 
och uppföljning av miljöersättningar 
m.m.

I Hunnestad finns ett mindre område 
utpekat med särskilt värdefull ängs- 
och betesmark, vilket är viktigt att ta 
hänsyn till i den fortsatta planeringen.  

Strandskydd
I Hunnestad finns inga större vat-
tendrag eller sjöar. Ett antal mindre 
vattensamlingar och märgelgravar 
finns dock inom området. Märgelgra-
varna fyller en viktig funktion för att 
bevara den biologiska mångfalden i 

odlingslandskapet och omfattas av 
både strandskydd och generellt bio-
topskydd. För de mindre vattensam-
lingarna kan strandskydd gälla, vilket 
bör beaktas vid planering av områden. 

Djurhållning
I Hunnestad finns ett flertal gårdar 
med olika typer av djurhållning, såsom 
grisar, kor och hästar. 

För hästhållning har miljö- och häl-
soskyddsnämnden antagit riktlinjer 
som anger lämpliga avstånd mellan 
bostäder och hästanläggningar. Lämp-
ligt skyddsavstånd kan variera och är 
beroende på anläggningens storlek. Vid 
planläggning i närhet till hästgårdarna 
kan en allergenutredning behöva tas 
fram. 

För övriga djurslag finns inga riktlinjer 
för lämpliga avstånd. 

tidigare legat en bensinstation. Marken 
har sanerats till en nivå som möjliggör 
för bostäder.

Nordost om området Mångleberg finns 
en infiltrationsbädd för hantering av 
ortens avloppsvatten. När det tillkom-
mer en ny VA-lösning för Hunnestad 
kan infiltrationsbädden tas bort. Om 
marken ska bebyggas behöver marken 
saneras.

Förorenad mark och 
deponier
På ett antal platser i Hunnestad finns 
riskområden för förorenad mark. Det 
kan både bero på tidigare och pågåen-
de verksamheter av olika slag. Utpe-
kade områden bör uppmärksammas i 
den fortsatta planeringen. 

I de sydöstra delarna av Hunnes-
tad finns fyra äldre deponier. En av 
dem (Hunnestadsdeponin) håller på 
att sluttäckas. Deponin har tidigare 
använts som uppläggningsområde för 
bygg- och trädgårdsavfall. Deponier-
na har riskklass 2 (hög) och åtgärder 
behöver genomföras för att säkerställa 
hälsa och miljö. Kommunen arbetar 
med att ta fram en handlingsplan för 
gamla deponier i kommunen. 

Längs den gamla bygatan har det 
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Geologi
Hunnestad är beläget på en ås, där 
formationen utgör en del av de s.k. 
Halländska kustmoränerna. Mar-
ken består av flera olika jordtyper, i 
huvudsak av morän och älvsediment. 
På en del ställen finns stora områden 
med sand. Närmare Himleån innehåll-
er marken mer lera medan marken 
närmast Himleån och Spångabäcken 
består av gyttja.

Översvämningsrisk 
De geologiska förutsättningarna i Hun-
nestad påverkar översvämningsrisken. 
Landskapet kring Hunnestad är flackt 
och består mestadels av åkermark och 
bostadstomterna är relativt stora. 

Enligt den dagvattenutredning som 
genomfördes för Hunnestad 2015 kon-
stateras att det är positivt med stora 

Vem ansvarar vid risk för översvämning?
Det är varje enskild fastighetsägares ansvar att förebygga översvämning-
ar på sin fastighet. Kommunen har ansvar att se till att det finns förutsätt-
ningar för att ta hand om dagvatten inom detaljplanerat område. För att 
undvika översvämningar på större markområden kan flera fastighetsägare 
gå ihop och bilda dikningsföretag för att gemensamt leda bort vattnet. 

Trafikverket ansvarar för översvämningar på vägar där de är väghållare, 
exempelvis i viadukten under E6:an. 

tomter, då de har kapacitet att infiltre-
ra större vattenmängder och därmed 
underlättar för hantering av dagvatten. 

I Hunnestad är översvämningar pe-
riodvis ett generellt problem. Vatten 
samlas främst på jordbruksmarkerna 
samt i viadukten under E6:an, vilket 
i värsta fall kan innebära att vägen 
behöver stängas av. 
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Sammanfattningsvis: 
Öppet jordbrukslandskap med vida  utblickar. 
Landskapsbild känslig för förändringar.

Svagt kuperad terräng. 

Naturupplevelser till största del på egen fastighet. Få 
allmänna gröna platser eller strövområden.
 
Omfattas delvis av riksintresse för naturvård. Inga övriga 
naturskydd.

Omfattas delvis av kommunens naturvårdsprogram

Värdefull jordbruksmark

Gårdar med djurhållning. Särskild hänsyn till hästgårdar.

Risk för förorenad mark vid pågående eller tidigare 
verksamheter.

Mark i huvudsak av morän och älvsediment. Lera 
närmast Himleån.
 
Stora tomter underlättar för hantering av dagvatten.
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Riksintresse naturmiljö

Naturvårdsprogram

Värdefull ängs- och 
betesmark

Risk för förorenad mark
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Klass 5

Klass 6

Klass 6 (högst klassning i kommunen)
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Klass 5

Jordbruksmark
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Bostäder, arbetsplatser och service
I Hunnestad bor man lantligt men med närhet till Varbergs stadsområde och det 
finns en efterfrågan på fler bostäder så att fler kan bo och verka på orten. 

Bostäder
Befintlig bebyggelse
Hunnestad är ett litet samhälle med 
övervägande del småhus och jord-
bruksanknuten gårdsbebyggelse. 
Bebyggelsen har främst vuxit fram och 
koncentrerats kring den gamla lands-
vägen. Här blandas äldre gårdsbebyg-
gelse med mer modern villabebyggelse 
samt äldre stugor. 

Bostadsområdet Mångleberg är det 
enda området i Hunnestad som omfat-
tas av detaljplan. Området byggdes ut 
under slutet 1980-talet och består till 
övervägande del av småhus, men även 
av ett antal småskaliga flerbostadshus i 
form av marklägenheter.

Längs den gamla bygatan finns bygg-
nader som tidigare utgjort viktiga 
funktioner i byn, som t.ex. mejeriet och 
den gamla affären, vilka idag nyttjas 

som bostäder. 

På de öppna markerna söder och norr 
om Hunnestad finns ett flertal gårdar 
och i vissa fall enstaka villor av varie-
rad ålder och karaktär.

Förutsättningar för  
utveckling
Befintlig VA-situation i Hunnestad 
har under en längre tid försvårat för 
utveckling av fler bostäder på orten. 
Det finns ett lokalt intresse bland flera 
fastighetsägare i Hunnestad att stycka 
av och bebygga tomter i varierad om-
fattning.

På en fastighet i nordöstra delarna av 
Hunnestad (Hunnestad 5:24) har kom-
munen 2016 lämnat positivt planbe-
sked för prövning av bostadsbebyggel-
se. Fastighetsägaren har för avsikt att 
bygga 4 parhus. 

Det finns dessutom ett lokalt uttalat 
bostadsbehov i form av mindre bostä-
der som möjliggör för äldre att flytta 
ut från sina större villor och sam-
tidigt kunna bo kvar på orten, 
samt för ungdomar att flytta 
hemifrån. 

Med utgångspunkt från 
kommunens övergri-
pande utvecklingsin-
riktning, i kombina-
tion med uppskattat  
bostadsbehov och 
exploateringsvilja 
på orten, bedöms en 
lämplig utvecklingstakt 
för Hunnestad vara ca 
30-50 nya bostäder fram 
till 2030. 
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Service
Förskola och skola
I området Mångleberg finns en försko-
la. På sikt finns det behov av ytterligare 
en förskola inom Himledalens upptag-
ningsområde. Var i upptagningsområ-
det den ska lokaliseras behöver utredas 
vidare. 

Skola (årskurs F-6) finns i Grimeton 
(Göthriks skola), ca 3 km öster om 
Hunnestad och i Rolfstorp (årskurs 
7-9), ca 9 km nordost om Hunnestad. 

Vård
Närmaste vårdcentral ligger vid Hås-
tens torg i Varberg. 

Närmaste äldreboende finns i Varbergs 
tätort.

Bokbuss
En dag varannan vecka får Hunnestad 
besök av en bokbuss. Då finns möjlig-

het att låna böcker, tidskrifter och fil-
mer m.m. Bokbussen stannar utanför 
mataffären.

Handel
Centralt i Hunnestad, utmed väg 766, 
finns en mataffär. För övriga inköp och 
för postutlämning hänvisas till Var-
bergs tätort.

I anslutning till mataffären finns även 
möjlighet att tanka bilen vid en auto-
matstation. Kring automatstationen 
gäller olika skyddsavstånd till bl.a. bo-
städer, verksamheter, vilket måste tas 
hänsyn till i den fortsatta planeringen. 

Verksamheter och 
arbetsplatser
Hunnestad är ett förhållandevis före-
tagstätt samhälle där många har en-
skilda verksamheter och bisysslor. De 
största branscherna är jordbruk, djur-

uppfödning och spannmålsproduktion 
samt bygg- och anläggningsföretag. De 
största arbetsgivarna finns inom bygg- 
och anläggningsbranschen. 

De flesta förvärvsarbetande arbets-
pendlar ut från orten, antingen till 
Varbergs tätort, till andra delar av 
kommunen eller till närliggande kom-
muner.  
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Sammanfattningsvis: 
Bebyggelsen består mestadels av småhus, större gårdar 
samt ett fåtal marklägenheter

Stort lokalt intresse för att möjliggöra för fler bostäder

Befintlig VA-situation försvårar en bebyggelseutveckling

Behov av mindre bostäder

Förskola i Hunnestad, skola (årskurs F-6) i Grimeton och 
(årskurs 7-9) i Rolfstorp

Vårdcentral, post m.m. i Varbergs tätort

I centrala Hunnestad finns en mataffär

I anslutning till mataffären finns en automatstation med 
möjlighet att tanka

Bokbuss varannan vecka

Företagstätt samhälle där många har enskilda 
verksamheter eller bisysslor
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Förskola
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I Hunnestad finns ett byalag och en hembygdsförening som ordnar olika typer av 
aktiviteter och aktivt driver frågor om ortens utveckling.

Fritid och rekreation

Idrott och  
föreningsliv
Hunnestad har en aktiv hembygdsför-
ening som anordnar återkommande 
aktiviteter i form av bl.a. allsång, sön-
dagsmiddagar. 

Hembygdsföreningen startades 1971, 
och äger sedan 1980-talet den gamla 
hembygdsgården Huneborg. Huneborg 
inrymmer en samlingslokal och ett 
gammalt museum för orten, och utgör 
en naturlig mötesplats för ortsborna 
vid olika typer av tillställningar. 

Byalaget Hublix driver aktivt ortsut-
vecklingsfrågor för Hunnestad och 
Blixtorp, med fokus på utbyggnad av 
VA och cykelvägar. Byalaget anordnar 
dessutom den årligen återkommande 
byamarknaden. 

Hunnestads teatersällskap anordnar  
revyer.

I kyrkans församlingshem bedrivs 
4H-verskamhet.

Närmaste fotbollsklubb finns i Grime-
ton. 

Ridsport är populärt i Hunnestad, men 
det saknas anlagda ridvägar. 

Rekreation och  
mötesplatser  
Gång- och cykelvägen mellan Hunnes-
tad och Grimeton är ett viktigt stråk 
för möten och rekreation för ortens 
invånare. Här möts man under sin 
promenad med barnvagnen, när man 
rastar hunden, åker skateboard eller 
bara är ute och flanerar. 

I anslutning till församlingshemmet 
ligger den s.k. Skoleskogen, vilken ock-
så är en viktig mötesplats i Hunnestad. 
Skoleskogen har till viss del karaktär 
av ordnad parkmiljö med bänkar, en 

mindre fotbollsplan m.m. Här träffas 
man bl.a. för att fira midsommar.

Strax sydost om Skoleskogen finns en 
isbana/hockeyrink. Isbanan har belys-
ning och utgör vintertid en attraktiv 
mötesplats för barn och ungdomar. I 
anslutning till isbanan finns en anlagd 
plats med möjlighet att fika. 

I området Mångleberg finns en kom-
munal lekplats, vilken är i behov  
upprustning. 

Utanför mataffären finns en grillplats 
med bänkar, vilken används sparsamt. 

Strax norr om Hunnestad passerar 
Åkullaleden, vilken är en utmarkerad 
cykelled mellan Varberg och Åkulla. 

Besöksmål
Strax öster om Hunnestad ligger Gri-
metons världsarv, vilket är ett viktigt 
besöksmål. 
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Trafik och infrastruktur
Hunnestad har bra vägförbindelser in till stan och nyligen 
utbyggd gång- och cykelväg till skolan i Grimeton. 

Biltrafik och vägnät
I Hunnestad finns statliga och enskilda 
vägar, men inga kommunala. Beroende 
på hur väghållaransvaret ser ut finns 
olika möjligheter att genomföra åtgär-
der på och i anslutning till befintliga 
vägar. Då kommunen inte är väghålla-
re för några vägar i Hunnestad är möj-
ligheterna att genomföra eventuella 
framtida åtgärder begränsade (för mer 
information, se faktaruta på sida 27).

Statliga vägar
Väg 766 passerar som huvudstråk 
genom Hunnestad och här passerar i 
stort sett all trafik till och från orten. 
Hastigheten är 50 km/h i de mest cen-
trala delarna, och i övrigt 70 km/h.

Längs med Hunnestad i väster sträcker 
sig väg 765. Här finns ett antal kors-
ningar med skymd sikt, vilka upplevs 
som trafikfarliga.

Öster om Mångleberg går väg 769, vil-
ken ansluter mot väg 153 norrut. Kors-
ningen mellan väg 769 och 766 upplevs 
som trafikfarlig p.g.a. skymd sikt.

Väster om Hunnestad passerar E6:an, 
med stora trafikflöden och bullerstör-
ningar. 

Enskilda vägar
Samtliga vägar utöver det statliga 
vägnätet är enskilda. Här är hastighe-
ten genomgående 70 km/h.  

Gång- och cykeltrafik
Det finns en separat gång- och cykel-
väg mellan Hunnestad och Grimeton 
som sträcker sig utmed väg 766, strax 
väster om mataffären fram till Göthriks 
skola. Gång- och cykelvägen avskiljs 
från bilvägen, antingen med en gräs- 
eller dikesremsa, eller med mindre 
betongfundament.

Gång- 
och cykel-
vägen ansluter 
till busshåll-
platser längs 
väg 766, där 
det även finns 
cykelparke-
ringar.

I övrigt saknas 
separata gång- 
och cykelvägar på 
orten och gång- och 
cykeltrafikanter hänvi-
sas istället till vägbanan. 

Kollektivtrafik
I Hunnestad finns 3 hållplatslägen, och 
orten trafikeras av 3 olika busslinjer, 
varav en nattbuss. Vid hållplatslägena 
för färd in mot stan finns busskurer 
och i ett enskilt fall även cykelparke-

ringar. Vid övriga lägen finns endast 
hållplatsskyltar utan väderskydd. Res-
tiden mellan Hunnestad och Varbergs 
station är drygt 15 min.
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Linje 660 mellan Varberg och Dagsås 
passerar väster om Hunnestad och går 
mycket sällan. 

Linje 661 mellan Varberg och 
Karl-Gustav passerar genom Hun-
nestad. Linjen är främst anpassad till 
gymnasieskolan i Varberg, med turer 
på in mot stan på morgonen och till-
baka till Hunnestad på eftermiddagen. 
För att kunna arbetspendla mellan 
Hunnestad och Varbergs tätort saknas 
turer tillbaka på eftermiddagen.

Linje 666 är en nattbuss mellan 
Varberg och Skällinge som passerar 
Hunnestad. 

Utöver skolelever är det väldigt få 
påstigande resenärer på samtliga håll-
platslägen. Flest påstigande finns vid 
hållplatsen ”Hunnestad”, men statis-
tiken har försämrats sedan 2013. Om 
resandet med kollektivtrafiken ska öka 

i Hunnestad behöver riktade åtgärder 
vidtas.

Buller
På E6:an passerar dagligen stora 
mängder trafik, vilket innebär att de 
västra delarna av Hunnestad riskerar 
att påverkas av bullerstörningar. Det 
finns även risk för buller från de andra 
allmänna vägarna som passerar genom 
Hunnetad. Detta behöver tas hänsyn 
till i den fortsatta planeringen. 

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunalt verksamhetsområde för 
VA finns enbart för befintligt detaljpla-
nelagt område vid Mångleberg, se 
karta på sida 29. Verksamhetsområdet 
omfattar spill-, dricks- och dagvatten. 
Befintlig infiltrationsbädd som renar 
avloppsvattnet är gammal och behöver 

ersättas med en överföringsledning till 
pumpstationen i Hunnestad. Infiltra-
tionsbädden kan i dagsläget inte ta 
emot avloppsvatten från fler fastighe-
ter. 

Övrig bebyggelse i Hunnestad har 
enskilda avloppslösningar. Dessa har 
bedömts vara dåliga och dricksvatt-
net kan innehålla nitrater, järn och 
mangan.

Befintlig VA-situation i Hunnes-
tad möjliggör i dagsläget inte för en 
utveckling av orten. Åtgärder behöver 
dels vidtas för att undvika att enskilda 
avlopp är av så dålig kvalitet att det 
kan förekomma risk för människ-
ors hälsa och miljön, och dels för att 
möjliggöra så orten kan växa med nya 
bostäder.

Kommunen, tillsammans med VIVAB, 
arbetar för tillfället med att förbättra 

förutsättningarna för VA i Hunnestad, 
där olika alternativ studeras för hur VA 
kan hanteras och byggas ut.

Dagvatten
Ur dagvattenutredningen som togs 
fram 2015 framgår att det i dagsläget 
inte finns några kända återkommande 
problem med dagvatten i Hunnestad. 
Detta tack vare de stora gröna ytor som 
finns och där det mesta av vattnet kan 
infiltreras. En del av jordbruksmar-
ken dräneras genom gamla diken och 
ledningar. Vägar ligger generellt högt 
belägna, varav samtliga även har diken 
som agerar infiltrationsytor på vägen 
till Himleån. Nästan all avrinning i 
området sker till Himleån, antingen 
direkt eller via andra bäckar och diken.

Vid framtida exploatering är det 
viktigt att tänka på att vissa områden, 
ur dagvattensynpunkt, kan vara mer 

Faktaruta: väghållaransvar
Att vara väghållare innebär att man ansvarar för byggande och drift av en 
väg. Det svenska vägnätet består av allmänna och enskilda vägar. 

De allmänna vägarna är antingen statliga eller kommunala. Trafikverket 
är väghållare för de statliga vägarna, medan Varbergs kommun ansvarar 
för de kommunala vägarna.

För de enskilda vägarna ansvarar vägföreningar, vägsamfälligheter, 
samfällighetsföreningar eller privatpersoner.
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eller mindre lämpliga för exploatering. 
Ett lågstråk kan vara direkt olämp-
ligt för bebyggelse men optimalt för 
dagvattenhantering. Områden som 
innehåller mycket lera eller gyttja ger 
inte bra infiltration. Lokala svackor i 
området söder om vägen i västra delen 
av Hunnestad har goda möjligheter att 
fördröja dagvatten. 

Exploatering med lokal fördröjning 
bör i huvudsak ske i de mest centrala 
delarna och med mer försiktighet i 
området nära Himleån. 

Bredband
Varbergs kommun har som mål att 
99% av befolkningen ska ha tillgång 
till bredbandskapacitet med minst 1 
Gbit/s år 2020.

Bredbandsuppkopplingen i Hunnes-
tad skiljer sig åt på orten. De centrala 
delarna har bra bredbandstäckning 

med hög hastighet, medan stora delar 
av orten ännu saknar höghastighets-
bredband. 

Arbete pågår för att möjliggöra för fler 
hushåll i Hunnestad att koppla upp sig 
mot höghastighetsbredband. Väster 
om väg 769 kommer det inom kort 
vara möjligt att teckna bredbandsavtal 
med Varbergs Energi. För boende öster 
om väg 769 har man istället möjlighet 
att koppla upp sig mot Åkulla fiberför-
ening. 

Naturgasledning
Öster om Hunnestad passerar en 
naturgasledning. Skyddszoner med 
speciella restriktioner finns för tillkom-
mande bebyggelse. Skyddsavståndet är 
dock inte generellt utan varierar längs 
med ledningskorridoren och är bero-
ende på hur mycket befintlig bebyggel-
se som finns i närområdet. 

Sammanfattningsvis:
Statliga vägar: väg 766, 769, 765, E6. Övriga vägar är 
enskilda.

Att kommunen inte är väghållare för några vägar i 
Hunnestad försvårar för kommunen att genomföra 
eventuella åtgärder på vägnätet

Gång- och cykelvägen mellan Hunnestad och Grimeton 
är viktig och välanvänd

Kollektivtrafiken är främst anpassad för gymnasieelever

Befintlig VA-situation försvårar en bebyggelseutveckling

Delar av orten saknar höghastighetsbredband
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Statlig väg

Cykelväg

Busshållplats

Skyddsområde från 
naturgasledning (200 m)

Kommunalt verksam-
hetsområde för VA

25 5 012
Met

0 0 05
er

Väg 766

Väg 765

Väg 769

Väg 769

Väg 766

”Pålen” 
(linje 660, 661) ”Kullen” 

(linje 661, 666)

”Hunnestad” 
(linje 660, 661)

”Lunden” 
(linje 660, 661)

Infrastruktur
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Sammanfattande analys
Här sammanfattas Hunnestads styrkor och de utmaningar samhället står inför. Punkterna nedan är en 
sammanfattning av tidigare beskrivna förutsättningar och övrigt som framkommit under arbetets gång, 
t.ex. under byapromenader, arbetsgruppsmöten och på stormötet.

Styrkor
• Lantligt och naturnära med närhet 

till Varbergs tätort. 

• Positiv befolkningsutveckling och 
förhållandevis ung befolkning. 
Det finns en vilja att bo kvar eller 
återvända till orten.

• Stort lokalt engagemang och 
många privata initiativ till att av-
stycka tomter för att tillskapa fler 
bostäder. 

• God sammanhållning och starkt 
socialt engagemang. Hunnestad 
upplevs som en trygg plats att 
bo på. Det finns flera etablerade 
träffytor och återkommande event 
(revy, allsång, byamarknad m.m.). 

• Centralt kommunägd mark med 
möjligheter till utveckling.

• Höga kulturmiljövärden och fler-
talet äldre byggnader som bidrar 
till ortens identitet och berättar 
om Hunnestads historia. Äldre 
bebyggelse bidrar dessutom till 
variationsrikhet. 

• Närhet till vardaglig service i form 
av mataffär och förskola.

• Goda gång- och cykelförbindelser 
mellan Hunnestad och Göthriks 
skola.

• Skoleskogen är en värdefull mötes-
plats i orten.

• God företagsamhet och många 
som har enskilda verksamheter 
eller bisysslor.

• Närheten till Grimetons världsarv.

Utmaningar
• Att förbättra VA-situationen i 

Hunnestad.

• Att knyta samman den spridda 
bebyggelsen till en mer samlad 
ortsstruktur, med anpassning till 
kulturmiljön och det öppna land-
skapet.

• Att få fler att resa hållbart. Den 
spridda bebyggelsestrukturen för-
vårar för en effektiv kollektivtrafik 
och väghållaransvaret försvårar för 
utbyggnad av cykelvägar.

• Att skapa ett varierat utbud av bo-
städer och tillskapa lägenheter. 

• Högt klassad jordbruksmark, vil-
ket sätter ramar för ortens geogra-
fiska utbredning.

• Låg anslutningsgrad till höghastig-
hetsbredband. 

• Trafikverket är väghållare för de 
större vägarna i Hunnestad, med-
an övriga vägar är privata. Detta 
försvårar kommunens möjligheter 
att genomföra åtgärder på vägnä-
tet. Kommunen är därför beroende 
av Trafikverket för att åtgärder 
vidtas längs de större vägarna, som 
exempelvis utbyggnad av cykel-
vägar, uppförande av bullerskydd 
m.m.

• Skyddsavstånd till djurhållning 
och hästgårdar vid planering av ny 
bebyggelse.

• Återkommande översvämnings-
problematik, som innebär att delar 
av orten, samt vägar till och från 
den, periodvis svämmas över. 
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Vissa vägar kan i värsta fall behöva 
stängas av. 

• Det öppna landskapet erbjuder 
inga naturliga rekreations- och 
strövområden.

• Bullerstörningar från E6:an

• Hela Hunnestad ligger inom den 
yttre skyddszonen för Grimetons 
världsarv, vilket kan innebära 
restriktioner för tillkommande 
bebyggelse. 

7 saker som kan bli 
bättre i Hunnestad
• Förutsättningarna för hantering 

av VA behöver förbättras så att 
Hunnnestad får möjlighet att växa 
och utvecklas samt för att undvi-
ka risk för människors hälsa och 
miljön.

• Bostadsutbudet behöver bli mer 
varierat utifrån ortens förutsätt-
ningar så det blir attraktivt för 
människor i olika skeden av livet. 
Det behöver framför allt tillkomma 
mindre lägenheter i ortens centra-
la delar, vilket skapar flyttkedjor.

• Kollektivtrafiken behöver bli mer 
attraktiv så att fler väljer att resa 
hållbart.

• Förutsättningarna för att tryggt 
och säkert kunna gå och cykla 
behöver förbättras. Utbyggnad 
av cykelförbindelse mellan Hun-
nestad och Varbergs tätort skulle 
underlätta det vardagliga resandet. 

• Bredbandstäckningen på orten 
skulle behöva utvecklas så att fler 
får möjlighet till höghastighets-
bredband. 

• Utveckling av attraktiva och ord-
nade mötesplatser, som t.ex. lek-
plats, hinderbana eller liknande. 
Området kring affären har potenti-
al att utvecklas som mötesplats.

• Utveckling av promenad-/jog-
gingstråk samt möjlighet att rida i 
naturen.
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Framtiden
Här beskrivs en framtidsbild för Hunnestads utveckling fram till 2030, med 
framåtblick mot 2050, samt åtgärder för att nå dit.

Hunnestad 2030
Hunnestad föreslås att utvecklas suc-
cessivt med ny bebyggelse, verksamhe-
ter och vistelsemiljöer för att bibehålla 
en levande landsbygd. Den lantliga 
karaktären bidrar starkt till ortens 
attraktivitet och ska därför värnas.

Fram till 2030 föreslås Hunnestad 
ha vuxit med ca 30-50 nya bostäder, 
förutsatt att VA-nätet på orten har 
utvecklats. För att nå denna framtids-
bild till 2030 krävs båda privata och 
kommunala initiativ för planläggning 
och bostadsbyggnation. 

Fler bostäder
Hunnestad har med sitt stadsnära 
läge, lantliga karaktär och starka lokala 
drivkrafter för utveckling, mycket goda 
förutsättningar att tillskapa attraktiva 
boenden. För att ta vara på detta och 

samtidigt skapa förutsättningar för en 
utveckling av orten i en hållbar struk-
tur föreslås Hunnestad växa enligt 
utvecklingskartan, se sida 37.

På utvecklingskartan redovisas en 
avgränsning för utvecklingsområdet. 
Inom utvecklingsområdet ska den fö-
reslagna bebyggelsen ske inom utpeka-
de utbyggnadsområden och föregås av 
detaljplanering. Övrig tillkommande 
bebyggelse inom utvecklingsområdet 
ska vara anpassad till befintlig bebyg-
gelsestruktur och prövas där det är 
lämpligt. Utanför avgränsningen för 
utvecklingsområdet ska ny bebyggelse 
prövas mycket restriktivt i syfte att 
hushålla med mark, i synnerhet den 
värdefulla jordbruksmarken, och und-
vika att en spridd bebyggelse uppkom-
mer som försvårar en möjlig framtida 
tätortsutveckling.

I den samlade avvägningen som 
gjorts mellan olika förutsättningar 

och intressen bedöms de föreslagna 
utbyggnadsområdena, trots de höga 
jordbruksmarksvärdena, vara lämp-
liga för byggnation för att främja en 
sammanhållen bebyggelseutveckling 
av Hunnestad.

Inom utvecklingsområdet kan ingen 
ny bebyggelse tillkomma innan det 
kommunala verksamhetsområdet för 
VA är beslutat.  

På utvecklingskartan föreslås i huvud-
sak en utveckling av villabebyggelse 
på större tomter av lantlig karaktär. I 
de mest centrala delarna, med närhet 
till service och kollektivtrafik, kan det 
även vara lämpligt med flerbostadshus 
i mindre skala. Framförallt mindre 
lägenheter är efterfrågat. Utbyggnaden 
som helhet bedöms kunna bidra till 
ett varierat bostadsutbud och att orten 
knyts samman till en mer sammanhål-
len bebyggelsestruktur. 

Samtidigt som en tätare och mer sam-
manhållen bebyggelsestruktur skapar 
bättre underlag för service och kollek-
tivtrafik samt bidrar till sociala möten, 
är det viktigt att ta vara på ortens öpp-
na och lantliga karaktär, bl.a. genom 
att bevara viktiga utblickar. 

Utbyggnadsområden
Område 1 - Området omfattas av 
privatägd mark och ligger centralt i 
orten med närhet till befintlig service 
och kollektivtrafik. Här är det lämpligt 
med en tätare bebyggelsestruktur, bl.a. 
flerbostadshus. Utbyggnad av området 
bidrar i hög grad till att knyta samman 
befintliga bebyggelseområden. 

Område 2 - Området omfattas av 
privatägd mark och ligger i de östra 
delarna av orten. Här gav kommunen 
2016 positivt planbesked för prövning 
av bostadsbebyggelse. Området ligger 
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utmed den gamla bygatan och bedöms 
kunna bidra till ett bostadstillskott, 
genom en mindre komplettering inom 
befintlig struktur.

Område 3 - Längs delar av den äldre 
bygatan kan det vara lämpligt med 
ny bebyggelse. Området omfattas av 
privatägd mark och ligger centralt med 
närhet till service och kollektivtrafik. 
Här blir det viktigt att ta hänsyn till 
det öppna landskapet samt till befint-
lig kulturmiljö och karaktär. Gällande 
kulturmiljöprogram för landsbygden 
utgör ett bra stöd för den fortsatta 
planeringen. 

Område 4 - Området omfattas av 
kommunalägd mark och är klassad 
som värdefull jordbruksmark (klass 
6). På marken finns sedan tidigare en 
infiltrationsbädd. Utifrån de avväg-
ningar som gjorts bedöms marken vara 

lämplig för byggnation då den främjar 
en sammanhållen bebyggelseutveck-
ling av Hunnestad.  

I område 4 är det lämpligt med villabe-
byggelse på större tomter, väl anpassa-
de till det öppna landskapet. Inom om-
rådet kan det även vara lämpligt med 
lokalisering av en framtida förskola. 
En eventuell lokalisering av förskola 
behöver föregås av vidare utredningar. 

Område 5 - På längre sikt kan det 
vara lämpligt med ytterligare utbygg-
nadsområden genom kompletteringar 
i anslutning till befintlig struktur i 
centrala lägen. Föreslaget område 
omfattas av privatägd mark.

Förslag på åtgärder:
• Samordna föreslagen utbyggnad 

på kommunal mark med kommu-
nens övriga bostadsutbyggnad. 

(Kommunen)

• Planläggning för kommunala tom-
ter. (Kommunen)

• Initiera planläggning för byggna-
tion på privat mark. (T.ex. fastig-
hetsägare)

Utvecklad service
Tillgången till service, bl.a. i form av 
mataffär och förskola, underlättar 
för vardagliga ärenden och bidrar till 
ortens attraktivitet. Dessa platser är 
dessutom viktiga för vardagliga möten. 
Det är viktigt att befintlig service i 
Hunnestad kan upprätthållas och vid 
behov även ges möjlighet att utvecklas. 

Med ett tillskott av nya bostäder i 
Hunnestad skapas förutsättningar för 
ett utökat underlag för service av olika 
slag. Platsen för befintlig mataffär 

ligger centralt i orten, utmed de större 
vägarna samt med närhet till kollek-
tivtrafiken. Det är lämpligt att även 
framtida serviceetableringar koncen-
treras hit.

På sikt kan det finnas behov av utveck-
ling av förskolan, antingen i form av 
upprustning av befintlig eller utbygg-
nad av ytterligare en förskola (inom 
Himledalens upptagningsområde). 
Mark för utveckling av förskoleverk-
samhet bör ligga centralt och i närhet 
till befintlig förskola. Lämplig plats 
anges på inom område 4 där kommu-
nen äger mark. 

Utveckling av service kan ske i olika 
steg och behöver nödvändigtvis inte 
innebära nya etableringar eller ny 
bebyggelse. Att t.ex. möjliggöra för pa-
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ketutlämning i befintlig mataffär är en 
mindre åtgärd, men som skulle utgöra 
ett värdefullt servicetillskott för orten.

Det finns möjlighet för fastighetsägare 
med tomma ekonomibyggnader att 
annonsera i ”lokalguiden”. Detta skulle 
möjliggöra för mindre verksamheter 
eller företag att etablera sig på orten.

Förslag på åtgärder:
• Föreslå lämpligt område för ut-

veckling av service. (Kommunen) 

• Föreslå lämplig plats för utveckling 
av förskola. (Kommunen) 

• Verka för att bibehålla och utveck-
la service, bl.a. genom att få till 
paketutlämning. (Byalag med stöd 
av kommunen)

• Erbjuda fastighetsägare med tom-
ma ekonomibyggnader möjlighet 
att hyra ut genom ”lokalguiden”. 
(Kommunen)

Välfungerande VA
Utbyggnad av VA-nätet i Hunnestad är 
en förutsättning för att orten ska kun-
na växa, framför allt med nya bostäder. 
Den förhållandevis spridda bebyg-
gelsestrukturen, i kombination med 
det flacka landskapet, innebär vissa 
utmaningar och behov finns av särskilt 
anpassade lösningar.

Åtgärder behöver dels komma till för 
att undvika att enskilda VA-avlopp är 
av så dålig kvalitet att det kan före-
komma risk för människors hälsa och 
miljön, och dels för att orten ska kunna 
växa med nya bostäder.

En hållbar VA-lösning bygger på en 
sammanhållen bebyggelsestruktur, 
och att ny bebyggelse koncentreras 
till de delar där det finns goda förut-
sättningar för självfall. Ny bebyggelse 
bör därför lokaliseras centralt i orten, 

inom vad som definierats som ett bra 
självfallsområde.

Överlag skulle planering av förhållan-
devis stora tomter underlätta hante-
ring av dagvatten, då detta då kan tas 
om hand på den enskilda fastigheten.

Förslag på åtgärder:
• I dialog med VIVAB planera för 

ett utbyggt VA-nät i Hunnestad. 
(Kommunen) 

• Bjuda in Länsstyrelsen för in-
formation om dikningsföretag. 
(Kommunen)

• Lyfta översvämningsproblema-
tiken i viadukten under E6:an, 
i diskussion med Trafikverket. 
(Kommunen)

Utvecklade  
mötesplatser
När Hunnestad växer blir mötesplatser 
för de boende allt viktigare. Platsen 
utanför affären i Hunnestad utgör idag 
en viktig mötesplats som har potential 
att utökas eftersom det är en naturlig 
mötesplats och målpunkt för vardag-
liga handelsinköp, samtidigt som den 
ligger centralt i byn. Mötesplatsen kan 
utvecklas, exempelvis genom paketut-
lämning och reko-ring. 

Platsen kring Skoleskogen och isbanan 
utgör en viktig mötesplats som kan ut-
vecklas, exempelvis med en hinderba-
na eller liknande. Här finns möjlighet 
att utnyttja det kommunala bidraget 
för mötesplatser.

Initiativ från ungdomar på orten kan 
få stöd av ung i Halland ett initiativ 
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där kommer regionen och EU satsar på 
unga på landsbygden.

Enligt kommunens riktlinjer för 
lekplatser har alla tätorter rätt till en 
tätortslekplats. I området Mångle-
berg finns en befintlig lekplats, vilken 
bedöms vara i behov av upprustning. 
I takt med att orten växer, framför allt 
i anslutning till området Mångleberg 
får lekplatsen en allt viktigare roll som 
mötesplats och bör därför rustas upp. 
Kommunen har för avsikt att utveckla 
lekplatsen till en tätortslekplats. 

Vid utbyggnad av bostäder i Hunnes-
tad är det lämpligt att även möjliggöra 
rekreativa stråk mellan nya bostads-
områden och skogsdungar som idag är 
svåra att nå. 

I och omkring Hunnestad finns flerta-
let hästgårdar och behovet av ridleder 
som rekreationsmöjlighet har lyfts. 
Möjligheterna att anlägga ridled bör 
utredas vidare. 

I Hunnestad finns flertalet gamla 
deponier. En av dessa håller på att 
sluttäckas och är därefter lämplig att 
använda som natur- och rekreations-
område. Området omfattas av kom-
munens naturvårdsprogram (områ-
det Tjärby-Änglarp), vilket behöver 
beaktas.

Förslag på åtgärder:
• Utred möjligheterna att söka

bidrag för att starta upp reko-ring.
(Byalag med stöd av Kommunen)

• Sök bidrag för att utveckla mötes-
platsen vid Skoleskogen samt vid
området kring affären. (Byalag
med stöd av kommunen)

• Rusta upp befintlig lekplats i
Mångleberg samt utveckla till
tätortslekplats enligt kommunens
riktlinjer för lekplatser. (Kommu-
nen)

• Utveckla mötesplatser för ungdo-

mar genom ”Ung i Halland” (Bya-
laget med stöd av kommunen)

• Planera för rekreativa stråk i
samband med utbyggnad av nya
områden. (Kommunen)

• Se över möjligheten att utveckla
ridleder i Hunnestad.
(Kommunen)

• Utred möjligheten att använda
sluttäckt deponi som rekreations-
område. (Kommunen i samråd
med byalaget

Ökat hållbart 
resande
Då Hunnestad ligger nära Varbergs 
stadsområde finns stor potential för 
ett ökat hållbart resande. Genom att 
planera för en utbyggnad i centrala 
delarna av samhället skapas bättre 

möjligheter samt ett större underlag 
för att kollektivtrafiken ska kunna 
utvecklas. 

Ett första steg för att öka attraktivite-
ten för kollektivtrafikresor är att arbeta 
med  Mobility Management-åtgärder. 
Mobility Management är ett koncept 
för att främja hållbara transporter 
och påverka bilanvändningen genom 
att förändra resenärers attityder och 
beteenden. Detta kan till exempel vara  
informationskampanjer eller att under 
en begränsad tid erbjuda gratis kollek-
tivtrafik för att öka attraktiviteten. 

För att ytterligare öka attraktiviteten 
för kollektivtrafikresor finns behov av 
att rusta upp befintliga busshållplatser 
samt att se över turtätheten.

Trafikverket är väghållare för Hun-
nestadsvägen/väg 765, vilket försvårar 
för kommunen att bygga en gång- och 
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cykelväg utmed vägen. Ett alternativ 
till att bygga utmed Hunnestadsvägen/
väg 765 är att använda det enskil-
da vägnätet mellan Hunnestad och 
Varbergs tätort för att få till en sam-
manhållen gång- och cykelväg mellan 
orterna. En sådan lösning kräver att 
avtal sluts med berörda markägare. 

I kommunens gällande Cykelplan finns 
sträckan mellan Varbergs tätort och 
Hunnestad inte prioriterad. Kommu-
nen har därför inga planer på att bygga 
ut ett gång- och cykelstråk mellan 
Hunnestad och Varbergs tätort. För-
utsättningarna för ett sådant stråk kan 
förändras i takt med att stadsområdet 
växer öster ut, t.ex. i samband med 
utbyggnad av Östra Träslöv. 

En viktig del i en eventuell framtida 
utbyggnad av cykelstråk mot Varbergs 
tätort blir hantering av passager under 

motorvägen. Befintliga vägtunnlar är 
idag för trånga för att inrymma både 
körväg och gång- och cykelväg. Till-
komst av en gång- och cykelväg mellan 
Hunnestad och Varbergs tätort behö-
ver ske genom privata initiativ.

Förslag på åtgärder:
• Utred möjligheterna att tillsam-

mans med Hallandstrafiken
genomföra Mobility Management
åtgärder i Hunnestad. (Kommu-
nen)

• Verka för cykelväg på enskilda väg-
ar mellan Hunnestad och Varberg
centrum. (Byalag)

• I dialog med Hallandstrafiken föra
fram önskemål om upprustade
hållplatser samt ytterligare tur från
Varberg till Hunnestad, anpassad
till kontorstid. (Kommunen)

Utblick Hunnestad 2050
På längre sikt kommer Hunnestad alltmer att bli en del av Varbergs stads-
område, vilket kommer innebära positiva utvecklingsmöjligheter för orten. 
En möjlig framtida motorvägspåfart i höjd med Hunnestad kommer att 
innebära förbättrade kommunikationer till och från E6:an och till Varbergs 
tätort, vilket innebär förändrade förutsättningar för utveckling.  

Ett uppkopplat 
Hunnestad
Uppkoppling till höghastighetsbred-
band är en viktig del i utvecklingen 
av det moderna samhället. Delar av 
området saknar idag uppkoppling till 
höghastighetsbredband. Detta bör 
åtgärdas.

Förslag på åtgärder:
• Vid behov samordna informations-

möte med byalag och fiberförening
om möjligheter att ansluta till
bredband. (Kommunen)

• Följa ärendet med byggnation
av fiber i Hunnestad och före-
slå lämpliga åtgärder om behov
uppstår. (Bygden tillsammans med
Kommunen)

Välbevarad 
kulturmiljö
Den gamla andelsfrysen (”Fryshuset”) 
i Hunnestad har ett viktigt kulturmiljö-
värde i orten men är i dåligt skick och 
skulle behöva åtgärdas. 

Hunnestad ligger inom skyddszoner 
för Grimetons världsarv, vilket kan 
påverka ortens utbyggnad. Områdes-
bestämmelser behöver tas fram som 
underlag för den kommande plane-
ringen och utbyggnaden. 

Förslag på åtgärder:
• Driva frågan om upprustning av

”Fryshuset”. (Kommunen tillsam-
mans med Byalaget)

• Ta fram områdesbestämmelser för
Grimetons världsarv. (Kommu-
nen)
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Näringslivs- och destinationskontoret 
Ulrika Rylin, 0708-72 29 44 

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER. E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15  0340-880 00 212000-1249  ks@varberg.se 
Fel! Hittar inte 
referenskälla. TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg Varberg  0340-67 64 52  www.varberg.se 

Yttrande önskas i följande ärende: 

Förslag till ortutvecklingsstrategi - Framtidens Hunnestad 

I samband med aktualitetsprövning av översiktsplanen tog 
kommunfullmäktige beslut om att de fördjupade översiktsplanerna för 
kommunens mindre orter (FÖP90) inte längre är aktuella. Kommunen vill 
utveckla en annan arbetsform för att kunna ta tillvara på lokalt engagemang 
och initiativ till utveckling i dessa orter och har därför valt att ta fram s.k. 
ortsutvecklingsstrategier. Strategierna är ett planeringsunderlag som 
behandlar mark- och vattenanvändning (förslag på ny bebyggelse mm) men 
även andra utvecklingsfrågor som är viktiga för orten. Det är inte en plan 
enligt PBL utan ett sätt att testa ett nytt och kreativt arbetssätt.   

Kommunstyrelsen gav 27 juni 2017 näringslivs- och destinationskontoret, 
tillsammans med samhällsutvecklingskontoret, i uppdrag att ta fram en 
ortsutvecklingsstrategi för Hunnestad.   

Ni ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till 
ortsutvecklingsstrategi Framtidens Hunnestad innan strategin antas av 
kommunfullmäktige. 

Vid frågor under remisstiden vänligen kontakta: 

Ulrika Rylin  
Landsbygdssamordnare, näringslivs- och destinationskontoret 
Mobil: 0708-72 29 44 
E-post: ulrika.rylin@varberg.se 

Frida Eriksson 
Samhällsplanerare, samhällsutvecklingskontoret 
Mobil: 0708- 90 64 18 
E-post: frida.eriksson@varberg.se 

Diarienr 

KS 2017/0346 

Yttrande senast 

Ks tillhanda senast 30 september 2018. 

Hamn- och gatunämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
VIVAB 
Varberg Energi AB  
Räddningstjänsten Väst 
Länsstyrelsen i Halland 

mailto:ulrika.rylin@varberg.se
mailto:frida.eriksson@varberg.se


Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 2 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Ks au § 212 Dnr KS 2017/0346 

Ortsutvecklingsstrategi Hunnestad, remiss 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. översända förslag på ortsutvecklingsstrategi för Hunnestad på remiss

till berörda nämnder och bolag.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Ortsutvecklingsstrategin Framtidens Hunnestad är ett planeringsunderlag 

för kommunen i utvecklingen av Hunnestad och en utvecklingsprocess för 

att tillvarata lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten 

och därmed kommunen som helhet. Uppdraget att ta fram strategin gavs av 

kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 167.  

Strategin är framtagen av en arbetsgrupp bestående av politiker, 

tjänstemän och representanter från bygden. Under framtagandet har det 

utöver möten med arbetsgruppen skett en byapromenad och ett stormöte 

dit alla invånare i Hunnestad bjöds in.  

Strategin består av tre delar; en fakta-del, en del som beskriver ortens 

styrkor, utmaningar och förbättringsområden och sista delen som beskriver 

en framtidsbild med föreslagna åtgärder. 

Under framtagandet av strategin har avstämningar skett med den politiska 

styrgruppen kommunstyrelsens arbetsutskott, tjänstemannastyrgrupp, 

STYRSAM, med arbetets referensgrupp samt övriga berörda. De nämnder 

och bolag som berörs av innehållet i strategin är barn- och 

utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, hamn- och gatunämnden, kultur- 

och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, 

Vatten & Miljö i Väst AB, Varberg Energi AB och Räddningstjänsten Väst.  

Beslutsunderlag 

Beslutsförslag 2 maj 2018. 

Framtidens Hunnestad – förslag till ortsutvecklingsstrategi 3 maj 2018. 

Övervägande 
Då förslaget innehåller åtgärder som kommer att överlämnas till 

kommunens olika nämnder för vidare hantering, är det av vikt att dessa ges 

möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Förslag till 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

ortsutvecklingsstrategi för Hunnestad föreslås därför översändas på remiss 

till berörda nämnder och bolag. Förslaget kommer under remisstiden att 

finnas tillgängligt på varberg.se där allmänheten kommer att ha möjlighet 

att se och ha synpunkter på förslaget. 

Efter remissen föreslås dokumentet antas av kommunfullmäktige och 

föreslagna åtgärder överlämnas till berörda nämnder för vidare hantering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 

Näringslivs- och destinationskontoret 

Samtliga nämnder och bolag. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 120 Dnr KFN 2018/0117 

12. Samrådsyttrande över förslag till
detaljplan för del av Getakärr 1:1 med flera 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. tillstyrka förslag till detaljplan för del av Getakärr 1:1 med flera.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger i norra stadsområdet mellan verksamhetsområdet vid 

Traktorvägen och Brunnsbergsskogen. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra för en ny trafikled som kopplar samman Lugnetrondellen 

(Kamremsgatan) med en ny cirkulationsplats på Västkustvägen i höjd med 

Susvindspåret. Trafiklösningen ska även möjliggöra för en gång- och 

cykelbana längs den nya gatan. I en förstudie av trafiklösningen har flera 

möjliga alternativ studerats och förslaget till detaljplan visar den 

trafiklösning som gör minst intrång i Brunnsbergsskogen. Dessutom 

föreslås att den gamla banvallen bevaras för att dämpa ljus och ljud från 

tillkommande trafik mot Brunnsbergsskogen och att en separat gångbana 

anläggs på vallen. 

I öster ansluter planområdet till Kamremsgatans detaljplan och i väster 

medger planförslaget utrymme för en rondell inom Västkustvägen. I väster 

omfattar planen ett större område än vad rondellen behöver. Syftet är att 

ändra all markanvändning för järnvägsändamål till gata öster om Birger 

Svenssons väg. Utbyggnad av gata kommer dock bara ske där det är 

nödvändigt. 

Denna detaljplan syftar enbart till att möjliggöra ny trafikled mellan 

Kamremsgatan och Västkustvägen. Utveckling av övrig infrastruktur 

hanteras inte i ramen för detta planarbete. 

Planområdet angränsar en milstolpe (registrerad hos 

Riksantikvarieämbetet) i granit som står mellan Birger Svenssons väg och 

Västkustvägen, ungefär i höjd med busshållplats Brunnsberg Norra. Under 

naturvärdesinventeringen noterades stenmur inom naturvärdesobjekt två 

och tre. Den omfattas inte av generellt biotopskydd, men kan omfattas av 

kulturmiljölagen. Ett fältbesök visade att det går en stenmur utmed större 

delen av södra sidan av aktuell sträcka av Susvindspåret (öster om 

Västkustvägen). Några resta stenar som markerar början av en äldre 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

historisk väg in i Brunnsbergsskogen noterades under fältbesöket. Stenarna 

kan även de omfattas av kulturmiljölagen. 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan för del av Getakärr 1:1 med 

flera Väg mellan Västkustvägen och Kamremsgatan. Samrådshandling, 

2018-06-21 Varbergs kommun. 

Jämställdhetsbedömning 
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet. 

Övervägande 
Varken milstolpen mellan Västkustvägen och Birger Svenssons väg eller 

stenmurarna inom Brunnsbergsskogen ligger inom planområdet. Vid behov 

av tillfällig flytt på grund av markarbeten kommer återställande att ske. 

Eftersom befintliga kulturmiljövärden därmed inte påverkas av 

detaljplaneförslaget finns inget att invända. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Anna Frid,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 

TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del 

av Getakärr 1:1 med flera 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås tillstyrka förslaget till detaljplan för del av 

Getakärr 1:1 med flera. 

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger i norra stadsområdet mellan verksamhetsområdet vid 

Traktorvägen och Brunnsbergsskogen. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra för en ny trafikled som kopplar samman Lugnetrondellen 

(Kamremsgatan) med en ny cirkulationsplats på Västkustvägen i höjd med 

Susvindspåret. Trafiklösningen ska även möjliggöra för en gång- och 

cykelbana längs den nya gatan. I en förstudie av trafiklösningen har flera 

möjliga alternativ studerats och förslaget till detaljplan visar den trafiklösning 

som gör minst intrång i Brunnsbergsskogen. Dessutom föreslås att den gamla 

banvallen bevaras för att dämpa ljus och ljud från tillkommande trafik mot 

Brunnsbergsskogen och att en separat gångbana anläggs på vallen. 

I öster ansluter planområdet till Kamremsgatans detaljplan och i väster 

medger planförslaget utrymme för en rondell inom Västkustvägen. I väster 

omfattar planen ett större område än vad rondellen behöver. Syftet är att 

ändra all markanvändning för järnvägsändamål till gata öster om Birger 

Svenssons väg. Utbyggnad av gata kommer dock bara ske där nödvändigt. 

Denna detaljplan syftar enbart till att möjliggöra ny trafikled mellan 

Kamremsgatan och Västkustvägen. Utveckling av övrig infrastruktur hanteras 

inte i ramen för detta planarbete. 

Planområdet angränsar en milstolpe (registrerad hos Riksantikvarieämbetet) i 

granit som står mellan Birger Svenssons väg och Västkustvägen, ungefär i höjd 

med busshållsplants Brunnsberg Norra. Under naturvärdesinventeringen 

noterades stenmur inom naturvärdesobjekt 2 och 3.Den omfattas inte av 

generellt biotopskydd men kan omfattas av kulturmiljölagen. Ett fältbesök 

visade att det går en stenmur utmed större delen av södra sidan av aktuell 

sträcka av Susvindspåret (öster om Västkustvägen). Några resta stenar som  

http://www.varberg.se/
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markerar början av en äldre historisk väg in i Brunnsbergsskogen noterades 

under fältbesöket. Stenarna kan även de omfattas av kulturmiljölagen. 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan för del av Getakärr 1:1 m fl. 

Väg mellan Västkustvägen och Kamremsgatan. Samrådshandling, 2018-06-21 

Varbergs kommun. 

Jämställdhetsbedömning 
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet. 

Övervägande 
Varken milstolpen mellan Västkustvägen och Birger Svenssons väg eller 

stenmurarna inom Brunnsbergsskogen ligger inom planområdet. Vid behov av 

tillfällig flytt på grund av markarbeten kommer återställande att ske. Eftersom 

befintliga kulturmiljövärden därmed inte påverkas av detaljplaneförslaget 

finns inget att invända. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Anna Frid 

förvaltningschef kommunikatör 

Protokollsutdrag 
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KUNGÖRELSE

för förslag till 

Detaljplan för del av Getakärr 1:1 med flera,

Varberg, Varbergs kommun

finns utsänd för samråd till och med den 20 september 2018. 

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte. 

Planområdet ligger i norra stadsområdet mellan verksamhetsområdet vid 
Traktorvägen och Brunnsbergsskogen. Detaljplanens syfte är att göra det 
möjligt att bygga förlängning av Kamremsgatan västerut på platsen för 
Susvindsspåret fram till Västkustvägen och ansluta där med en 
cirkulationsplats. Trafiklösningen ska även innehålla cykelbana och gångväg. 
I en förstudie av trafiklösningen har flera möjliga alternativ studerats och 
förslaget till detaljplan visar den trafiklösning som gör minst intrång i 
Brunnsbergsskogen. Dessutom föreslås att separat gångbana läggs på den 
högre belägna banvallen mot skogen för att minska ljud- och ljusstörningar 
från trafiken som kommer att gå på andra sidan banvallen. 

Förslaget finns tillgängligt på 

• Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.

• Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
Förslaget går också att se på kommunens hemsida 
www.varberg.se/aktuellaplaner 

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340–88 000, 
e-post: bn@varberg.se .  

Detaljplanen handläggs av Inger Axbrink 

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till 
Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se 
senast den 20 september 2018. 

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden 
kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen 

http://www.varberg.se/aktuellaplaner
mailto:bn@varberg.se
mailto:bn@varberg.se
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PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom 
hela planområdet. 

GRÅNSBETECKNINGAR- • Planområdesgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap ...... §,

! GATA ! Gata

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 
Stängsel och utfart 

p O · 0 q Utfart får inte anordnas, • kap•§

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 1 O år. • kap 21 § 

Andrad lovplikt 

Marklov krävs för alla schakt, sprängnings- och fyllnadsarbeten med anledning av att 
planområdet ingår i restriktionsområde 2 för förorenat berggrundvatten., • kap 1s § 3 
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Upplysning: 
Innan startbesked ges för åtgärder som kräver marklov eller bygglov ska markens lämplighet 

för bebyggelse säkerställas genom att eventuella markföroreningar har avhjälpts så att 
ledningsnätet säkrats och ett acceptabla föroreningsnivåer erhålls med avseende på 

markanvändning. Avhjälpandeåtgård skall föregås av en anmälan enligt 28§ förordningen 

(1998:899) om miljöfartig verksamhet och hälsoskydd som skall lämnas till miljö- och 

hålsoskyddsförvaltningen. 

Upplysning: 
Eventuellt omhändertagande av massor och pumpning av grundvatten ska ske i samråd med 

miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
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Plan- och  genomförandebeskrivning

Detaljplan för del av Getakärr 1:1 m fl, 
Väg mellan Västkustvägen och Kamremsgatan 

Samrådshandling, 2018-06-21
Varbergs kommun

Dnr: 2017/2205
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Sammanfattning 
Planområdet omfattas av allmän platsmark GATA. Detaljplanen syftar till att möj-
liggöra en ny cirkulationsplats på Västkustvägen som sedan kopplas samman med 
Lugnetrondellen i en ny trafikled via Kamremsgatan och Susvindspåret. 

Planprocessen
Planen upprättas med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagens 
(PBL) regler. 

I ett första skede upprättas samrådshandlingar, som efter samråd resulterar i en 
samrådsredogörelse. Därefter upprättas granskningshandlingar som efter utställ-
ning resulterar i ett utställningsutlåtande. Efter ett nytt politiskt ställningstagande 
kan planförslaget föras till antagande och vinner efter länsstyrelsens prövning laga 
kraft.

Tidplan
Samråd kvartal 3 2018

Granskning kvartal 4 2018

Antagande kvartal 1 2019

Samråd Granskning Antagande

Planhandlingar
Planbeskrivning (denna handling) med genomförandebeskrivning

Plankarta med bestämmelser

Grundkarta

Fastighetsförteckning

Övriga handlingar
Se Inledning på sidan 4. 
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Inledning
Lassabacka cirkulationsplats är hårt belastad och har genom åren varit föremål för 
en rad olika trafikanalyser med därtill kopplade åtgärdsförslag. Trafik från två tra-
fikplatser på E6, tung trafik till och från hamnen, lokaltrafik samt handelstrafik ska 
samsas i denna fembenta cirkulation. Järnvägen genom centrala Varberg ska för-
läggas i tunnel/tråg och en stor del av byggtrafiken kommer också gå genom Lassa-
backa. För att kunna avlasta cirkulationen när byggskedet av tunneln påbörjas 2019 
behöver ett antal åtgärder vara genomförda. 

Varbergs kommun har låtit utföra en förstudie för att utreda förutsättningar och 
kostnader för bland annat en ny öst-västlig vägförbindelse mellan Värnamovägen 
och Västkustvägen, struktur för gång-, cykel- och kollektivtrafik samt trafiksäker-
hetsåtgärder i några korsningspunkter längs Värnamovägen. Olika sträckningar 
och alternativ för avlastning av Lassabackarondellen studerades och slutsatserna av 
arbetet med förstudien är att den förväntade trafikökningen i området bäst hanteras 
genom en utbyggnad av en avlastande trafikled mellan Värnamovägen och Västkust-
vägen på det så kallade Susvindsspåret. Hamn- och gatunämnden beslutade 2017-
05-22 § 45 att ställa sig bakom genomförd förstudie.

För den nya trafikleden och anslutningar till befintliga gator behöver gällande de-
taljplaner ändras från järnvägsändamål till trafikändamål vilket sker genom detta 
planförslag. Denna detaljplan syftar enbart till att möjliggöra ny trafikled mellan 
Kamremsgatan och Västkustvägen. Utveckling av övrig infrastruktur eller hanteras 
inte. 

Till förstudien togs ett antal underlagsutredningar fram som tillsammans med för-
studien utgör underlag för detta planförslag. 

• Förstudie För Norra stadsområdet, ÅF, 17-03-24

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, ÅF, 2016-12-14

• PM Miljö, ÅF, 2017-05-18

• PM Geoteknik, ÅF, 2017-05-18

• PM Susvindsspåret, ÅF, 2017-03-24

• PM Trafik, ÅF, 17-03-24

• Naturvärdesinventering, Ecocom, 2016-12-17

Utöver ovanstående har Hamn och gatunämnden tagit fram Utvecklingsplan för 
Brunnsbergsskogen (Ekologigruppen 2017-03-08). 

Plandata
Planområdet ligger cirka 2 km från Varbergs centrum. Området är cirka 2 hektar och 
omfattar fastigheterna Getakärr 1:1 mfl samt Stören 3, Traktorn 6 och Tändstiftet 1. 

Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny trafikled som kopplar samman 
Lugnetrondellen (Kamremsgatan) med en ny cirkulationsplats på Västkustvägen i 
höjd med Susvindspåret. Syftet är också att möjliggöra för en gång- och cykelbana 
längs den nya gatan. Den gamla banvallen bevaras för att  dämpa ljus och ljud från 
tillkommande trafik mot Brunnsbergsskogen. 

Uppdrag
Byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked den 1 mars 2018 § 46.
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Tidigare ställningstaganden
Riksintressen och förordnanden 
Hela stadsområdet väster om E6 omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt 4 kap. miljöbalken. Bestämmelserna utgör inte hinder för utveckling av befint-
liga tätorter och det lokala näringslivet. 

Riksintresse för järnväg, Västkustbanan, passerar cirka 300 meter väster om det 
aktuella området.

Översiktsplan
I översiktsplanen för Varbergs kommun, antagen 2010 är planområdet markerad 
som Stad och serviceort. Någon förändring av detta föreslås inte. 

Fördjupad översiktsplan för stadsområdet inom Varbergs , antagen 2010 är planom-
rådet markerat som verksamhetsområde. 

Detaljplan
Planförslaget överlappar flera olika detaljplaner. För samtliga planer har genomför-
andetiden gått ut. 

Plansamordning
19 januari 2018

Gällande detaljplaner
Plan 126 , Stadsplan för industriområde kring Värnamovä-
gen (1977) anger område för järnvägsändamål samt park 
och plantering samt mark tillgänglig för allmän gatutrafik.

Plan 81, Stadsplanekarta över industriområdet 
Monark-Gunnebo (1963), anger användning 
Gata,  Park eller plantering samt Specialom-
råde för järnvägsändamål.

Plan 233, detalj-
plan för Brunnsberg 
(1996), anger an-
vändning Allmän 
plats-Natur. 

MKB/Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning i enlighet med 4 kap 34 § PBL1 och 6 kap 
11 § MB2 för det aktuella planförslaget. Kommunen har bedömt att genomföran-
det av planförslaget inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning krävs därmed inte för 
det aktuella planförslaget. 

Karta med gällande detaljplaner för området. 
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Planeringsförutsättningar

Karta över planområdet

Susvindsspåret
Susvindspåret är en oelektrifierad spåranläggning som avviker ifrån Västkustbanan. 
Anläggningen består av främst grusballast samt mindre sektioner utav makadam, 
träslipers med spikbefästning och räl. Banan har under de senaste åren använts som 
industrispår för transport av kalk ett fåtal gånger per vecka. 

Mark och vegetation
Inom planområdet finns spårområde samt viss växtlighet mellan spåret och verk-
samhetsområdet i norr. 

Brunnsbergsskogen
Planområdet ligger intill Brunnsbergsskogen som är en blandlövskog planterad runt 
år 1900. Tidigare bestod området av bland annat ljunghedar. Området avgränsas av 
Gödestadsvägen, Susvindsspåret och bostadsområdena vid Stenåsa och Brunnsberg.

Genom området finns en asfalterade cykelbana och en cirka 1,4 km lång motions-
slinga.

Brunnsbergsskogen är en av Varbergs stadsnära skogar med stor betydelse för 
rekreation och naturupplevelser. Brunnsbergsskogen är en viktig länk i framtida 
sammanhängande gröna stråk, utpekad i kommunens grönstrategi antagen i kom-
munfullmäktige 2013. En översiktlig karta i grönstrategin visar stadens grönblå 
huvudstråk där Brunnsbergsskogen ingår i det utpekade norra tvärstråket, se karta 
nedan. Stråket går från hamnen till Brunnsbergsskogen där det delar sig i en gren 

Planområdets ungefärliga avgränsning markerat med röd streckad linje. Brunns-
bergsskogen visas med grönt i bilden. 
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till Hammerkulle och vidare mot Trönningebjär, och en annan gren mot Håstens-
skogen, Träslövs ängar och vidare ut mot Åkullaleden. Tanken är att stråken ska 
möjliggöra rörelse mellan tätortens olika delar och koppla ihop tätorten med omgi-
vande landskap. Brunnsbergsskogens storlek i kombination med dess kvaliteter av 
olika upplevelser och aktiviteter gör det till ett mycket värdefullt område i Varbergs 
stadsbebyggelse. Skogens läge gör det tillgängligt får många Varbergsbor och sam-
mantaget bedöms område ha ett kommunalt värde. Brunnsbergsskogen i sig mäter 
cirka 27 ha.

Inom ramen för förstudien för trafikleden har en naturinventering av norra delen av 
skogen utförts. I inventeringsrapporten redovisas resultatet av en allmän sökning i 
rapportsystemet Artportalen som visar att det har observerats ett antal rödlistade 
rter i Brunnsbergsskogen under de senaste åren, bland annat mindre hackspett, 
gröngöling, tornseglare och både större- och mindre vattensalamander från gölen 
”Svarta havet” ca 500 meter söder om inventeringsområdet. I övrigt hyser Brunns-
bergsskogen få kända värden.

Vid inventeringen påträffades tre naturvärdesobjekt, se flygfoto nedan. I övrigt inne-
håller inventeringsområdet inte några ytor som bedöms hysa särskilda naturvärden. 
Ett område i den norra delen av utredningsområdet är nyligen avverkat.

Utvecklingsplan för Brunnsbergsskogen
Version 1.0

8 mars 2017

stängd för genomfartstrafik. Se översiktskarta över Brunnsbergsskogen 
och omgivande områden i figur 1.

Brunnsbergsskogens förhållande 
till omgivningen
Brunnsbergsskogen är en av Varbergs stadsnära skogar med stor bety-
delse för rekreation och naturupplevelser. Brunnsbergsskogen är en 
viktig länk i framtida sammanhängande gröna stråk, utpekad i kom-
munens grönstrategi: ”Simma, lek och svärma” som är antagen i kom-
munfullmäktige 2013.

En översiktlig karta i grönstrategin visar stadens grönblå huvudstråk 
där Brunnsbergsskogen ingår i det utpekade norra tvärstråket, se figur 
2. Stråket går från hamnen till Brunnsbergsskogen där det delar sig i en 
gren till Hammerkulle och vidare mot Trönningebjär, och en annan 
gren mot Håstensskogen, Träslövs ängar och vidare ut mot Åkulla-
leden. Tanken är att stråken ska möjliggöra rörelse mellan tätortens 
olika delar och koppla ihop tätorten med omgivande landskap.

Brunnsbergsskogens storlek i kombination med dess kvaliteter av olika 
upplevelser och aktiviteter gör det till ett mycket värdefullt område i 
Varbergs stadsbebyggelse. Skogens läge gör det tillgängligt får många 
Varbergsbor och sammantaget kan området bedömas ha ett kommu-
nalt värde. Brunnsbergsskogen i sig mäter ca 27 ha. Tillsammans med 
grönområdet runt St Jörgens kyrkogård och det grönområde som ligger 

Grönblå huvudstråk i Varbergs tätort
Kartan visar en översiktlig kartläggning av huvudstråken. 
De befintliga och de som saknas har givits olika färger. 
Några platser har märkts ut med namn för att underlätta 
orienteringen.

Getteröns 
naturreservat

Himleån

Hammerkulle

Trönninge- 
bjär

Vrångabäcken Hamraskogen

Prästakullen

Karlbergs-
skogen

Brunnsbergs-
skogen Håstens-

skogen

Påskbergs-
skogen

Träslövs
ängar

vidare mot Trönningebjär, och en annan gren 
mot Håstensskogen, Träslövs ängar och vidare 
ut mot Åkullaleden. Det mellersta stråket går 
genom centrums finmaskiga grönstruktur mot 
Karlbergsskogen via en ny grön boulevard. Det 
södra tvärstråket går genom Påskbergsskogen 
och Prästakullen för att sedan leda ut i 
jordbrukslandskapet och fram till Hamraskogen.

1:45 000

BEFINTLIGT

SAKNAS

N

27Grönstrategi för utemiljön i Varbergs kommun

Figur 2. Grönblå huvudstråk i Varbergs tätort Kartan visar en översiktlig kartläggning av huvudstråken. De befintliga och 
de som saknas har givits olika färger. Några platser har märkts ut med namn för att underlätta orienteringen.

9

Utdrag ur kommunens grönstrategi som visar en översiktlig kartläggning av hu-
vudstråken i Varberg. Brunnsbergsskogen markerad med röd oval.
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Beskrivning av naturvärdesobjekt

1. Skog och träd

Naturvärdesklass: 4 Naturvårdsarter: -

Objektet är litet till ytan (0,1 hektar) och utgörs av en remsa med vegetation mellan 
Västkustvägen och Birger Svenssons väg i den västligaste delen av utredningsområ-
det. Några senvuxna och spärrgreniga ekar dominerar vegetationsbilden, men det 
finns även inslag av björk, rönn, tall, sykomorlönn, lönn, häggmispel och klibbal. I 
fältskiktet ses bland annat hundäxing, kruståtel och hundkex. Objektet bedöms ha 
visst naturvärde, klass 4.

2. Skog och träd

Naturvärdesklass: 3 Naturvårdsarter: Murgröna, idegran.

Objektet utgör en del av det sammanhängande området med stadsnära skog och ka-
raktäriseras av en flerskiktad blandlövskog (ca 2 hektar), dock saknas riktigt gamla 
träd. Allmänt med död ved förekommer i både stående och i liggande form. Natur-
liga högstubbar av björk förekommer bitvis rikligt och ses främst i den norra delen 
av objektet mot industrijärnvägsspåret. I flera av högstubbarna ses tydliga tecken på 
att hackspettar födosökt och i några av högstubbarna ses bohål för större hackspett. 
Koncentrationer av liggande död ved förekommer i vissa partier, dels i naturlig form 
men också i form av uppsågade vindfällen. I trädskiktet ses bok, ek, vårtbjörk, rönn, 
sälg, asp, häggmispel, tall, oxel och gran. Buskskiktet är relativt utvecklat och består 
av idegran, en, kaprifol, nypon och hallon. I fältskiktet finns arter som nejlikrot, 
hundäxing, blåbär, stensöta m.m. Den allmänna förekomsten av död ved utgör sub-
strat för vedsvampar. I objektet finns bland annat fnöskticka, björkticka, tegelticka, 

Flygfoto med inventeringsområde, naturvärdesobjekt samt avverkat område inom 
utredningsområdet i den norra delen av Brunnsbergsskogen.
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styvskinn, raggskinn, purpurskinnoch gullkrös. Bland fågelarter som observerades 
kan större hackspett, rödhake, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare nämnas. Två natur-
vårdsarter noterades, murgröna och idegran, vilka är klassade som signalarter.

Objektet bedöms ha visst artvärde och visst biotopvärde. Den sammanvägda bedöm-
ningen för objektet ger naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.

3. Skog och träd

Naturvärdesklass: 3 Naturvårdsarter: Idegran.

Objektet är cirka tre hektar stort och består av en näringsfattig bokskog med inslag 
av ek. Andra arter i det flerskiktade trädskiktet är bland annat vårtbjörk, rönn, tall, 
sötkörsbär och druvfläder. Andelen död ved är i detta objekt mindre än i objekt 2, 
dock förekommer högstubbar och en del liggande död ved främst i den norra delen. 
En stor del av den liggande döda veden är uppsågade vindfällen och avverkade träd. 
Av svampar påträffades bland annat fnöskticka, eldticka, sprängticka, stubbhorn, 
purpurskinn, lilakrös, ekkrös och gullkrös. Större hackspett, rödhake, nötväcka, 
trädkrypare och entita utgör ett urval av de fågelarter som observerades.. Idegran 
som är en signalart påträffades på två ställen inom objektet.

Objektet bedöms ha visst artvärde och visst biotopvärde. Den sammanvägda bedöm-
ningen för objektet ger naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.

Rekommendationer från inventeringsrapporten

Det kan inte uteslutas att fortsatt markanvändning som minskar skogsområdet vid 
Brunnsbergsområdet kan komma att leda till att biotopen lämplig häckningsmiljö 
för mindre hackspett arealmässigt blir för liten för att arten ska kunna häcka i områ-
det. För att bedöma påverkan på fågelfaunan bör uppdaterad information om områ-
dets häckfåglar inhämtas.

I första hand bör ingrepp i naturvärdesobjekt 2 och 3 undvikas. Om ingrepp trots 
allt görs i dessa områden är det viktigt att äldre lövträd, hålträd och död ved sparas. 
Träd som tas ned bör placeras ut i området på ett naturvårdsanpassat sätt för att 
gynna insekter, mossor, svampar, lavar och fåglar. Naturvårdshöjande åtgärder bör 
också övervägas, vilket kan bestå i att skapa högstubbar och på andra sätt öka ande-
len död ved i området.

Geotekniska förhållanden
I rapporten för den geotekniska utredningen anges att markytan inom området är 
generellt flack. Marknivån är som lägst i väst för att stiga mot sydöst. Inmätta mark-
nivåer i tidigare utförda undersökningspunkter är från som lägst +2,8 väster om 
Birger Svenssons väg till +14,1 i böjen på det gamla järnvägsspåret. Enligt SGU:s 
jorddjupskarta varierar djup till berg mellan 0 och 20 mter.

Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga jordlagren av svallsediment, grus i söder 
samt postglacial sand i norr. Strax väster om Birger Svensson väg utgörs de ytliga 
lagren av fyllning. Även ytnära berg berg i dagen förekommer, se karta å nästa sida.

Tidigare utförda undersökningar visar på en jordlagerföljd som överst utgörs av fyll-
ning ovan naturligt lagrad jord som utgörs av silt, sand och lera som underlagras av 
friktionsmaterial, troligen morän ovan berg. Fyllningen bedöms vara ca 1-2 m tjock 
och generellt utgöras av sand med inslag av grus och silt, även mulljord och lera 
förekommer i fyllningen.

Den naturligt lagrade jordens sammansättning varierar över området och utgörs 
dels av siltig och/eller sandig lera med tunna sandskikt samt dels av friktionsmate-
rial, huvudsakligen sand med inslag av silt. I de ytliga jordlagren av lera och silt har 
ställvis en torrskorpa utbildats.
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Den fria grundvattenytan i fyllningen bedöms ligga mellan 1 och 2,5 m under befint-
lig markyta. 

Vid ianspråktagande av mark som i dagsläget är oexploaterad bedöms grundlägg-
ning kunna ske direkt på sand- och/eller lerlagren. För att undvika tjälskador bör 
utskiftning av befintlig jord mot icke tjälfarlig jord ske till minst 1 m djup under 
markytan. Eventuellt mullhaltiga fyllnadsmassor bör utskiftas. Det siltiga lerlagret 
bedöms vara relativt fast och mindre sättningsbenäget. Grundläggning av vägbank 
med bankhöjd mindre än 2 m på sand eller lera bedöms därför endast medföra ac-
ceptabla total- och differenssättningar.

Markmiljö
Inom ramen för den översiktliga miljötekniska markundersökningen genomfördes 
skruvborrning för fem provpunkter och handprovtagning för 6 jordprov. Markun-
dersökningen påvisade fyllnadsmassor samt sand ovan , grus, sten eller berg. Ingen 
direkt indikation på förorening påvisades i fält. Låga halter av flyktiga organiska 
föreningar i jordens porluft påvisades. Analyserade halter i jord underskrider Na-
turvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning, MKM. Samtliga 
halter av BTEX, alifater och aromater underskrider riktvärden för känslig mark-
användning, KM. Halter av kvicksilver och bly överskrider riktvärden för KM, men 
underskrider MKM i två provpunkter. Med hänvisning till analyserade halter och 
nuvarande markanvändning bedöms det i rapporten inte föreligga några miljö- eller 
hälsorisker. I rapporten rekommenderas att schaktmassor bör återanvändas inom 
området om möjligt. Inför återanvändning av massor krävs samråd med tillsyns-
myndigheten. Analyserna av prover från träsliprar påvisade lukt av kreosot och höga 
halter av PAH. Det innebär att träsliprarna i Susvindsspåret är kreosotimpregnerade 
och klassade som farligt avfall.

Fornlämningar och kulturhistoria
Planområdet angränsar en milstolpe (registrerad hos Riksantikvarieämbetet) i 
granit som står mellan Birger Svenssons väg och Västkustvägen, ungefär i höjd med 
busshållsplants Brunnsberg Norra.

Under naturvärdesinventeringen noterades stenmur inom naturvärdesobjekt 2 och 
3. Den omfattas inte av generellt biotopskydd men kan omfattas av kulturmiljölagen.

Ett fältbesök visade att det går en stenmur utmed större delen av södra sidan av 
aktuell sträcka av Susvindspåret (öster om Västkustvägen). Några resta stenar som 

Karta från SGU.
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markerar början av en äldre historisk väg in i Brunnsbergsskogen noterades under 
fältbesöket. Stenarna kan även de omfattas av kulturmiljölagen.

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Kring planen finns främst verksamhets-
lokaler och uppställningsytor eller parkering. 

Service
Planområdet ligger i ett område med kommersiell service i form av handelsetable-
ringar och verksamhetsområde. 

Huvudnät för gång- och cykel går längs Västkustvägen. 

Teknisk försörjning
Inom planområdet finns ett flertal ledningsdragningar. En samordning av detta sker 
av hamn- och gatunämnden. 

Planförslag
Detaljplanen omfattar allmän plats, GATA mellan Västkustvägen och Kamremsga-
tan, vilket rymmer utbyggnad av ny trafikled, rondell samt gång- och cykelbana. 

I öster ansluter planområdet till Kamremsgatans detaljplan och i väster medger 
planförslaget utrymme för en rondell inom Västkustvägen. I väster omfattar planen 
ett större område än vad rondellen behöver. Syftet är att ändra all markanvändning 
för järnvägsändamål till gata öster om Birger Svenssons väg. Utbyggnad av gata 
kommer dock bara ske där nödvändigt. 

Den norra plangränsen ansluter till befintlig detaljplan som anger park, plantering. 
En remsa för detta sparas därmed mot befintlig verksamhetsområde. Åt söder följer 
plangränsen befintlig gräns för järnvägsändamål i gällande detaljplan. 

Denna detaljplan syftar enbart till att möjliggöra ny trafikled mellan Kamremsgatan 
och Västkustvägen. Utveckling av övrig infrastruktur hanteras inte i ramen för detta 
planarbete. 

Trafik
En ny trafikled i föreslaget läge avser avlasta Lassebackarondellen vad gäller genom-
fartstrafik i allmänhet men även för byggtrafik till och från arbetet med Varbergstun-
neln. Den nya planerade vägförbindelsen benämns detta stycke som trafikled då det 
huvudsakliga syftet är att tjäna som genomfartsväg för fordonstrafik. 

I förstudien utreddes tre utformningsalternativ av den nya rondellen på Västkust-
vägen. Av de utredda alternativen bedöms ”alternativ Nord” vara bäst ur utform-
ningssynvinkel sett till hur trafikleden ansluts till den nya cirkulationsplatsen på 
Västkustvägen. Cirkulationen kan utföras med traditionell utformning med normala 
radier och dämpade hastigheter. Alternativ Nord innebär att intrång i Brunnsbergs-
skogen undviks. Nackdelen med alternativ Nord är dock en markant försämring av 
parkeringsmöjligheter vid Colorama på fastigheten Stören 3. Alternativ nord innebär 
något skarpa kurvradier i utgående ben österut i cirkulationsplatsen, en detta ses 
som fördelaktigt vad gäller hastighetssäkring för oskyddade trafikanter. För övriga 
alternativ hänvisas till förstudien.

Den nya trafikleden placeras på norra sidan av Susvindsspårets banvall. Körbanan 
är 7,0 m och avvattnas till ett dike på norra sidan. Utmed ledens södra sida ligger en 



Ovan: Utdrag ur förstudien, skiss över ny cirkulationsplats på Västkustvägen samt 
västra delen av ny trafikled på Susvindsspåret, alternativ Nord. Notera att det inte 
fattats något beslut om koppling mot Birgers Svenssons väg. 
Nedan: Möjlig sektion av den nya trafileden inklusive separerade gång- och cykel-
banor. 
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separerad cykelbana med 3,0 meter bredd, och cirka 5 meter söder om denna ligger 
en separerad gångbana på banvallen med 2,5 meter bredd, se sektion nedan.

Läget har valts på grund av att banvallen utgör en gräns mellan industriområdet 
och Brunnsbergsskogen, varför det är viktigt att lägga den nya vägen så långt ifrån 
skogsbrynet som möjligt.   

Fastighetsintrånget vid Stören 3, Colorama är oundvikligt i alla alternativ för cirku-
lationsplats. Detta alternativ innebär dock att inga parkeringar söder om byggnaden 
kan bevaras på lång sikt, men i genomförandet av detta planförslag finns fortfarande 
utrymme kvar vid sidan av cirkulationen.  
Cirkulationen medger att fordon upp till 25 meters längd kan ta sig fram. Sådana 
långa fordon kommer dock att ta nästan två körfält i plats vid inkörning i cirkula-
tionsplatsen.
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Gång- och cykeltrafik 
Nya gång och cykelbanor anordnas längs trafikleden och kompletterar på så vis det 
övergripande nätet i staden. 

Det finns ett utbyggt nät för gång och cykel längs med de större vägarna kring Las-
sabacka handelsområde. Ett viktigt stråk är det som ligger mellan Göingegården 
och Lugnet till centrala Varberg. Vid utbyggnad av Södra Trönninge enligt planpro-
gram kommer detta stråk att bli än mer viktigt. Stråket går idag via Lindbergsvägen, 
korsar Värnamovägen i plan vid Lassabacka cirkulationsplats och fortsätter antingen 
längs Västkustvägen eller Birger Svenssons väg. Strax söder om Susvindsspåret finns 
en planskild korsning under Västkustvägen, i anslutning till busshållplatsen Brunns-
berg Norra.

I samband med den nya trafikleden är målet att styra om huvudstråket för cyklis-
terna till en ny planskild korsning under Värnamovägen i anslutning till Lugnetron-
dellen och vidare på östra och södra sidan om den nya leden. På sträckan längs med 
Susvindsspåret går gång- och cykelbanan i randen av Brunnsbergsskogen. Detta 
utgör ett grönt inslag stadsbilden, men kan upplevas otryggt under dygnets mörka 
timmar och när verksamheterna på andra sidan vägen är stängda. För att göra det 
till ett attraktivt huvudstråk kommer det krävas att bilvägen är tillräckligt trafikerad 
för att inte sträckan ska kännas öde och otrygg.

Grönstruktur
Planområdet omfattar inga nya grönområden. Som kompensation för de träd som 
behöver tas ned bör veden placeras ut i Brunnsbergsskogen på ett naturvårdsanpas-
sat sätt för att gynna insekter, mossor, svampar, lavar och fåglar. Naturvårdshöjande 
åtgärder bör också övervägas, vilket kan bestå i att skapa högstubbar och på andra 
sätt öka andelen död ved i skogen.

Bebyggelse och service
Det tillkommer ingen bebyggelse eller service genom planförslaget. 

Teknisk försörjning
Dagvatten från gatan hanteras enligt kommunens riktlinjer. Dagvatten från gatuom-
rådet tas omhand över gräsklätt dike med dräneringsrör i botten. Till Lassabacka-
diket och vid recipienten Kattegatt används absorberade länsar för rening av dag-
vatten.

I samband med vägbyggnationen planeras nya stomledningar för vatten och avlopp 
att läggas under/längs med vägen. 

Buller
I en enkel bullerberäkning gjord av Varbergs kommun ligger ljudnivån på cirka 55 
dBA ekvivalent nivå och cirka 70 dBA maximal nivå i planområdets östra del, cirka 
30 meter närmast Kamremsgatan, på en mottagarhöjd om 2 meter. 

I den västra delen, på en mottagarhöjd om -1 meter, ligger ljudnivån på cirka 40 
dBA ekvivalent nivå och cirka 55 dBA maximal nivå. 

Bullernivåerna kommer att studeras djupare inför granskningsskedet. 
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Konsekvenser

Hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Ett genomförande enligt förslaget bedöms innebära god hushållning med mark- och 
vattenområden då exploateringen sker på till största delen ianspråktagen mark inom 
befintlig infrastruktur.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att det inte tillkommer en ny trafikled. Nollalternativet 
bedöms inte ge den framkomlighet som behövs i det aktuella området kring Lassa-
backa och innebär en ännu mer ansträngd trafiksituation i Lassabacka. Detta medför 
längre restider och ökad risk för bristande trafiksäkerhet.

Kulturmiljö
Milstolpen mellan Västkustvägen och Birger Svenssons väg påverkas inte av planför-
slaget. Stenmurarna inom Brunnsbergsskogen ligger också de utanför planområdet. 
Vid behov av tillfällig flytt på grund av markarbeten kommer återställande att ske. 

Naturmiljö
De trafikförslag som tagits fram inom förstudien har tagit stor hänsyn till naturvär-
desinventeringen och utvecklingsplan för Brunnsbergsskogen. Det innebär att den 
nya trafikleden fysiskt enbart tar i anspråk ett begränsat område i nordvästra delen 
av skogen. Området har naturvärdesklass 3, men förekomsten av lämplig häckmiljö 
för mindre hackspett kan intrånget kräva kompensationsåtgärder, se rekommenda-
tioner i avsnitt om naturvärdesinventeringen (Mark och vegetation). 

Förekomst av skyddsvärda fåglar kan ge begränsning för när anläggningsarbeten får 
utföras. 

Ett genomförande av planförslaget påverkar inte möjligheterna att stärka de gröna 
kopplingarna åt nordost och Hammerkullen enligt kommunens grönstrategi. Kopp-
lingen sker öster om Kamremsgatan och utanför planområdet. Gestaltning av gång- 
och cykelbanor längs trafikleden kan bidra till sammankoppling av grönstråk. 

Påverkan på luft
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte förhindra uppfyllandet av miljökvali-
tetsnormen för luft. 

Utöver byggtrafiken för arbetet med Varbergstunneln förvantas inte trafiken öka 
utan enbart en omfördelning sker. Den nya trafikleden bedöms kunna innebära en 
förbättring av nuläget med tanke på att vägnätets kapacitet ökar och på så vis upp-
nås minskade köer och tomgång-start-stopp.  

Påverkan på vatten
Dagvatten från vägkroppen förväntas innehålla partiklar som förorenar vattnet. Re-
ning kommer dock att ske innan avledning till recipient. Inom området finns idag 
förorenade massor som förväntas tas bort i samband med byggnation. Det innebär 
att förorenat vatten i mindre utsträckning kommer att nå recipienten Kattegatt.
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Störningar
Susvindsspåret har under de senaste åren använts sparsamt som industrispår under 
de senaste åren. Ett genomförande av planförslaget innebär en ökad ljus- och 
buller-nivå i området och att trafikbuller når Brunnsbergsskogen från norr. 

I den västra delen, som bedöms vara den känsligaste, förväntas bullernivåerna vara 
lägre än den östra delen. Nivåerna förväntas bli högre närmast Kamremsgatan, men 
trafikmängderna beräknas bli något lägre här, vilket kan antas påverka nivåerna 
positivt. Befintlig banvall avses även ligga kvar för att begränsa påverkan från 
trafikbuller på djurlivet och rekreationsvärden i skogen. 

Sociala konsekvenser
Nya gång- och cykelbanor ökar tillgängligheten i staden samt till Brunnsbergssko-
gen, med stärkta kopplingar från norr. Det kommer genom planförslaget att vara 
möjligt att röra sig från stadsdelarna söder om skogsområdet, genom Brunnsbergs-
skogen och vidare norrut på separerade gång- och cykelbanor.   

Genomförande av projektet
Genomförandedelen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att 
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen av genomförandet av projektet är att den ska vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen.

Genomförandetid 
Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid är begränsad. 
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. 
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller 
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Organisatoriska frågor
Markägoförhållanden

Ägare
Getakärr 1:1, 1:12, 2:34, 2:41, 2:42, 2:43 Varbergs kommun
Stören 3  G.J.Fastigheter AB
Traktorn 6 Wohléns Invest AB och Circle K Sverige 

AB
Tändstiftet 1 AR Fastigheter Varberg AB

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän plats. Detta innebär att kommunen är ansvarig 
för utbyggnad och drift av allmän plats inom planområdet.

Vatten och Avlopp Varberg Vatten AB

El och tele Varberg Energi och Skanova

Utförande
Allmän plats

Varbergs kommun ansvarar för utbyggnad och iordningställande av anläggningar på 

Fastighet
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allmän platsmark.

Kvartersmark

Planen omfattar ingen kvartersmark. 

Drift och underhåll 
Allmän plats

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark.

Kvartersmark

Planen omfattar ingen kvartersmark. 

Dispenser och tillstånd under genomförandeskede
För att beställa följande dispenser resp. tillstånd ansvarar:

Eventuellt biotopskydd Förvaltning inom kommunen

Avtal 
Följande avtal ska upprättas inför och under planarbetet:

- Exploateringsavtal

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter 
Ett genomförande av planförslaget innebär att delar av privatägda fastigheter behö-
ver överföras till kommunal ägo. Detta gäller Stören 3, Traktorn 6 och Tändstiftet 1. 

Fastighetsbildning

Fastighet Yta som överförs till kommunal 
ägo, cirka

Stören 3 1140 m2

Traktorn 6 110 m2

Tändstiftet 1 820 m2

Rättigheter
Varbergs Energi har två ledningsrätter inom planområdet, en för gas och en för el-
ledningar. 

Trafikverket har vägrätt för allmän väg nr 760, del av Västkustvägen. 

Övriga rättigheter
Vid behov av ledningsflytt för el och gasledningar kommer omprövning att ske av 
ledningsrätt. 

Avtal
Följande avtal skall upprättas till följd av planens innehåll:

- Fastighetsregleringar

- Köp

- Nyttjanderätter/Ledningsrätter
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- Arrenden

För att teckna avtal, ansöka om lantmäteriförrättning samt bekosta lantmäteriåtgär-
der och intrångsersättningar ansvarar Varbergs kommun. 

Tekniska frågor
Redovisning av aspekter/synpunkter som kommit fram i olika utredningar som 
gjorts under planarbetets gång.

Saneringar Förvaltning inom kommunen

VA-utredningar Förvaltning inom kommunen

Detaljerad geoteknisk undersökning Förvaltning inom kommunen 

Kompensationsåtgärder  Förvaltning inom kommunen

Gator och trafik
Ett genomförande av planförslaget innebär att anläggande av en helt ny trafikled/
gata, gång- och cykelbana och rondell möjliggörs. Gatan kommer att anslut till be-
fintliga gator - Kamremsgatan och Västkustvägen. Nya gång- och cykelbanor kom-
mer anslutas till befintliga banor. 

Vatten och avlopp
Nya stomledningar kommer att förläggas i samband med byggnationen. 

Ledningar
Behov av ledningsflytt samordnas inom gatuprojektet. 

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen:

Inkomster
Ett genomförande av planförslaget innebär inga inkomster till kommunen. 

Utgifter
Kommunen får utgifter för plankostnad och utredningsarbeten, förrättningskostna-
der, markinlösen och iordningsställande av allmän platsmark.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare:

Stören 3, Traktorn 6 och Tändstiftet 1 får inkomster för markköp.

Planavgift
Planeringen bekostas av Varbergs kommun och planavgift tas inte ut.

Medverkande
Planförslaget har tagits fram av planenheten, Stadsbyggnadskontoret, genom Inger 
Axbrink, planarkitekt i Varbergs kommun samt Elin Wiman och Axel Lindqvist, 
Radar arkitektur. Representanter från övriga förvaltningar i Varbergs kommun har 
deltagit i planarbetet.

Claus Pedersen Inger Axbrink

Planchef Planarkitekt
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Detaljplan för del av Getakärr 1:1 m fl: ny väg mellan Kamremsgatan och Västkustvägen 
Varberg, Varbergs kommun 

Behovsbedömning av miljöbedömning 

En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till 
ställningstagandet om huruvida en miljöbedömning behöver göras eller inte. 
Behovsbedömningen utgör också ett viktigt underlag för att avgränsa vilka typer av 
miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare i planbeskrivningen eller i en eventuell 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Platsens förutsättningar 

Nuvarande mark- eller 
vattenanvändning (Kort

beskrivning)

Industrispår som inte längre används 

Planområdet berörs av… Nej Kanske Ja Kommentar 
…Internationella konventioner
(Natura 2000, Unescos världsarv etc.) 

X 

…Riksintressen och särskilda
hushållningsbestämmelser 
enl. 3-4 kap MB 

X Hela stadsområdet väster om E6 omfattas av 
särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 
kap. miljöbalken. Bestämmelserna utgör inte 
hinder för utveckling av befintliga tätorter och 
det lokala näringslivet. 

…Skyddad natur/kultur enl. 7
kap MB  
(biotopskydd, strandskydd, 
vattenskyddsområde natur-
/kulturreservat etc.)  

X 

…Byggnadsminne el
Fornminne 

X 

…Höga kulturhistoriska
värden (T.ex. områden som ingår i 

kommunens bevarandeprogram el 
program för kulturmiljövård) 

X 

…Höga naturvärden
(T.ex. områden som ingår i 
kommunens el. länsstyrelsens 
naturvårdsprogram) 

X 

…Ekologiskt känsliga
områden (Områden som enl. ÖP är 

ekologiskt särskilt känsliga eller 
opåverkade)  

X 

…Skyddsavstånd
(Industrier, djurhållning, kraftledningar 
etc.) 

X 

…Övriga störningar (buller,
ljus, lukt, strålning etc.) 

X 

…Geotekniska svårigheter
eller förorenad mark 

X 

…Högt exploateringstryck/ är
redan högexploaterat 

X 

…(Risk för) Överskridna 
miljökvalitetsnormer  

X 
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Planens karaktäristiska egenskaper 

Planens innehåll och 
omfattning (Kort beskrivning) 

 

Faktor Nej  Kanske Ja Kommentar 
Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som kräver 
anmälan eller tillstånd enl. 
miljöbalken. 

X    

Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som finns 
angivna i MKB-förordningens 
bilaga 3.  

X    

Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som finns 
angivna i PBL 4 kap 34 §. 

X    

Planen strider mot andra 
planer/projekt (Översiktsplaner, 

detaljplaner, övriga projekt) 

X    

Planområdets läge bidrar till 
långa fordonstransporter för 
att nå service och andra 
viktiga målpunkter. 

X    

Planen har betydelse för 
andra planers miljöpåverkan. 

X    

Planen har betydelse för 
genomförande av EU:s 
miljölagstiftning (gäller t.ex. 

vattendirektivet) 

X    

 

Planens tänkbara effekter   

Faktor 
 

Påverkan Kommentar  
(Påverkans sannolikhet, varaktighet, 

frekvens, fysiska omfattning, 
gränsöverskridande karaktär, 
möjligheter att avhjälpa påverkan osv.) 

 Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

 

Påverkan på marken (instabilitet, 

sättningar, ras, skred, erosion, 
vibrationer, föroreningar, skada på 
värdefull geologisk formation etc.) 

X    

Påverkan på luften och klimatet 
(luftföroreningar, vindrörelser, 
temperatur, luftfuktighet 
ljusförhållanden etc.)etc.) 

 X  Viss lokal påverkan kan ske i och 
med ändrade trafikströmmar. 

Förändringar av grund- eller 
ytvattnet (kvalitet, flödesriktningar, 

nivåer, mängd, etc. Krävs vattendom?) 

X    

Risk för översvämningar X    

Svårigheter att lokalt 
omhänderta dagvattnet  

X    

Påverkan på växt- eller djurliv 
(antal arter, arternas sammansättning, 
hotade arter etc.) 

X   Brunnsbergsskogen berörs i en 
smal remsa närmast spåret, 
kompensationsåtgärder kommer 
att vidtas i enlighet med 
rekommendationerna i genomförd 
Naturvärdesinventering 20161217 
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Försämrad kvalitet eller
kvantitet på någon
rekreationsmöjlighet
(strövområde, vandringsled, cykelled,
friluftsanläggning etc) 

X

Påverkan på
landskapsbilden/stadsbilden
(siktlinjer, utblickar, landmärken etc.) 

X

Barriäreffekter X
Ökat alstrande av avfall som ej
återanvänds

X

Ökad användning av icke
förnyelsebar energi

X

Uttömmande av någon ej
förnyelsebar naturresurs (grus-

och bergtäkter, dricksvatten etc.) 

X

Ökad fordonstrafik / Ändrade
trafikförhållanden

X Omfördelning av lokala 
trafikströmmar som avlastar 
Lassebackarondellen. 

Effekter som strider mot
långsiktiga centrala, regionala
eller lokala miljömål

X

Överskridna
miljökvalitetsnormer (5 kap. MB)

X

Buller (ökning av nuvarande ljudnivå

eller överskridna riktvärden) 
X Omfördelning av lokala 

trafikströmmar. 
Förändrade ljusförhållanden
(bländande ljussken, skuggningar etc.) 

X

Obehaglig lukt X
Risker för människors säkerhet
(ökad olycksrisk för t.ex. explosion,
brand, strålning, utsläpp av hälsofarliga
ämnen, trafikolyckor, farligt gods etc.) 

X

Påverkan på den sociala miljön
(befolkningssammansättning,
delaktighet, jämställdhet, trygghet etc.) 

X Förbättrad tillgång till skogen och 
ökad närvaro av besökare och 
förbipasserande. 

Behov av följdinvesteringar
(infrastruktur, vägar, VA, energi etc.) 

X

Ställningstagande

Nej Ja Kommentar

Ett genomförande av planen
innebär negativa effekter
som var för sig är
begränsade, men som
tillsammans kan vara
betydande

X

Ett genomförande av planen
innebär en betydande
miljöpåverkan och en
miljöbedömning skall göras.

X

MKB-dokumentet bör
omfatta följande områden:

Stadsbyggnadskontoret 

Handläggare Inger Axbrink 



Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 119 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 

Dnr KFN 2018/0105 

Samrådshandling fördjupad översiktsplan för 
Tvååker 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför 
nämndens sammanträde den 26 september 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Tvååker har upprättats. 
Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda 
miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden skulle kunna 
utvecklas i Tvååker. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för 
kommunens vardagsbeslut och planering, men är inte juridiskt bindande. 
Den fördjupade översiktsplanen omfattar Tvååkers tätort och dess närmsta 
omg1vnmg. 

Tvååkers senaste fördjupade översiktsplan togs fram i samband med ÖP 
2000. Det vill säga för cirka 16 år sedan. En fördjupad översiktsplan togs då 
fram för området Tvååker och södra kusten. 

Tvååker fyller ett viktigt syfte bland annat utifrån den funktion den har som 
serviceort och det ligger i kommunens intresse att den stärks för att även 
långsiktigt kunna serva sitt omland. Med kommunens höga utbyggnadstakt 
och stora behov av nya bostäder motiveras att Tvååkers tätort ses över och 
att nya utbyggnadsområden föreslås. 

Avgränsningen för den nya planen kommer endast att omfatta Tvååkers 
tätort med omnejd och inte området längs kusten. För kustområdet föreslås 
dock ingen större utbyggnad, varför den kommuntäckande översiktsplanen 
bedöms kunna utgöra ett tillräckligt planeringsunderlag. För området längs 
kusten som inte ingår i den nya fördjupningen träder den kommuntäckande 
översiktsplanen in i samband med att den nya fördjupningen antas 

Planförslaget möjliggör en tillkomst av cirka 290-330 nya bostäder i 
Tvååker, exklusive möjlig förtätning i Tvååkers centrala delar vilket 
planförslaget är positiv till. Avsikten är att Tvååkers bostadsbestånd 
kompletteras med blandad bebyggelse i form av parhus, radhus, 

Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 

flerbostadshus samt villor. Utöver bostäder föreslås grönområden samt att 
möjlighet ges att utveckla och skapa nya grönstråk, friluftsområden, 
lekplatser och andra gemensamhetsytor för att stärka den ekologiska och 
sociala hållbarheten i området. 

Natur/rekreationsområden utvecklas utefter Tvååkers kanal och 
rekreationsstråk knyter samman Tvååkers gröna områden. Verksamheter 
är viktigt för att säkerställa långsiktiga utvecklingsförutsättningar för 
arbetsplatser, ur både ett sysselsättnings- som ett näringslivsperspektiv. 
Planförslaget omfattar en total yta om cirka 12,5 hektar ny 
verksamhetsmark. 

Genom att förespråka en koncentration av tillkommande bebyggelse till 
serviceorterna, så som Tvååker, skapas underlag för kollektivtrafik, närhet 
till skolor och förskolor och närservice. Detta ger förutsättningar för en 
smidig vardag. För att i högre grad kunna bo på orten i livets olika skeenden 
behövs bostäder i varierad form. Planförslagets olika utbyggnadsområden 
kan bidra till en sådan utveckling. 

Beslutsunderlag 
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Tvååker. 
Samrådshandling 2018-05-24 

Jämställd hets bedömning 
Att planera jämställt innebär att tidigt reflektera över vilka värden och vems 
behovs som styr när nya områden och bostäder utvecklas. Det innebär att i 
alla faser ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet utifrån frågeställningarna 

• Vem är det vi bygger för och på vilket sätt gör vi det? 
• Får besluten och planerna olika konsekvenser för kvinnor och män, 

flickor och pojkar? 
• Vems kunskap är det som har legitimitet och vad resulterar de tagna 

besluten i? 

Det är också av vikt att tydliggöra jämställdhetsaspekten i alla 
styrdokument som används i planeringsarbetet. 

När man genomför en medborgardialog kan jämställdhetsarbetet handla 
om vem som får möjlighet att vara delaktig, vilka mötesformer som 
används och hur representationen ser ut. 

En annan aspekt är att forskning visar att flickor och kvinnor upplever 
större otrygghet i offentliga miljöer, särskilt kvälls- och nattetid. Ökad 
trygghet i utemiljön blir även en vinst för andra grupper i samhället som 
också upplever otrygghet. Detta är en fråga som behöver vara central vid 
utveckling av nya offentliga ytor. 

Justerandes signatu[ 

1 rr- Utdragsbestyrkande 

"--"""' 

Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Övervägande 

Sammanträdes protokoll 
2018-09-12 

I Tvååker finns, liksom i övrig landsbygd, en möjlighet att ta del av stöd 
från kommunen för att utveckla kultur- och fritidsutbud på orten. Detta kan 
ske i form av exempelvis uppförande av konstnärlig gestaltning eller 
erbjudande om mobila lösningar för evenemang. I takt med att 
befolkningen i Tvååker och angränsande orter växer ökar också behovet av 
platser för fritidsaktiviteter, föreningar och rekreation. Det bör därför i 
planeringsarbetet avsättas utrymme för eventuella framtida anläggningar 
eller annan byggnation som rör fritid och rekreation. 

Vid utveckling av exempelvis rekreationsstråken är det viktigt att inte bara 
enskilda invånare utan även föreningslivet får spela en aktiv roll i dialogen 
med kommunen. 

Under rubriken "Kultur och fritid", kan läggas till att ungdomar kan, genom 
kommunens ungdomsverksamhet, få stöd till egna initiativ och projekt 
genom Idecentralen. Stödet kan till exempel bestå av teknik, lokaler, 
ekonomi och handledning. 

Under rubriken "Kulturmiljö" bör det noteras att Varbergs kommun 
ansvarar för kulturmiljöerna tillsammans med Kulturmiljö Halland och 
Länsstyrelsen. 

På grund av att Tvååkers ungdomsgård troligtvis kommer att byta adress 
kan man med fördel ta bort adressangivelsen i den fördjupade 
översiktsplanen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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Beslutsförslag 1 (4) 
2018-09-03 Dnr: KFN 2018/0105-2 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kristina Wallin 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 

TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Samrådshandling fördjupad översiktsplan för 

Tvååker 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

- Godkänna förvaltningens beslutsförslag som eget yttrande till 
samhällsutvecklingskontoret. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Tvååker har upprättats. Syftet 

med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda miljön, 

infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden skulle kunna utvecklas i 

Tvååker. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för kommunens 

vardagsbeslut och planering, men är inte juridiskt bindande. Den fördjupade 

översiktsplanen omfattar Tvååkers tätort och dess närmsta omgivning. 

Tvååkers senaste fördjupade översiktsplan togs fram i samband med ÖP 2000. 

d.v.s. för ca 16 år sedan. En fördjupad översiktsplan togs då fram för området 

Tvååker och södra kusten. 

Tvååker fyller ett viktigt syfte bland annat utifrån den funktion den har som 

serviceort och det ligger i kommunens intresse att den stärks för att även 

långsiktigt kunna serva sitt omland. Med kommunens höga utbyggnadstakt 

och stora behov av nya bostäder motiveras att Tvååkers tätort ses över och att 

nya utbyggnadsområden föreslås.  

Avgränsningen för den nya planen kommer endast att omfatta Tvååkers tätort 

med omnejd och inte området längs kusten. För kustområdet föreslås dock 

ingen större utbyggnad, varför den kommuntäckande översiktsplanen bedöms 

kunna utgöra ett tillräckligt planeringsunderlag. För området längs kusten 

som inte ingår i den nya fördjupningen träder den kommuntäckande 

översiktsplanen in i samband med att den nya fördjupningen antas 

http://www.varberg.se/
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Planförslaget möjliggör en tillkomst av ca 290-330 nya bostäder i Tvååker, 

exklusive möjlig förtätning i Tvååkers centrala delar vilket planförslaget är 

positiv till. Avsikten är att Tvååkers bostadsbestånd kompletteras med blandad 

bebyggelse i form av parhus, radhus, flerbostadshus samt villor. Utöver 

bostäder föreslås grönområden samt att möjlighet ges att utveckla och skapa 

nya grönstråk, friluftsområden, lekplatser och andra gemensamhetsytor för att 

stärka den ekologiska och sociala hållbarheten i området.  

 

Natur/rekreationsområden utvecklas utefter Tvååkers kanal och 

rekreationsstråk knyter samman Tvååkers gröna områden. Verksamheter är 

viktigt för att säkerställa långsiktiga utvecklingsförutsättningar för 

arbetsplatser, ur både ett sysselsättnings- som ett näringslivsperspektiv. 

Planförslaget omfattar en total yta om ca 12,5 ha ny verksamhetsmark. 

 

Genom att förespråka en koncentration av tillkommande bebyggelse till 

serviceorterna så som Tvååker skapas underlag för kollektivtrafik, närhet till 

skolor och förskolor och närservice. Detta ger förutsättningar för en smidig 

vardag. För att i högre grad kunna bo på orten i livets olika skeenden behövs 

bostäder i varierad form. Planförslagets olika utbyggnadsområden kan bidra 

till en sådan utveckling. 

 

Beslutsunderlag 
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Tvååker. 

Samrådshandling 2018-05-24. 

 

Jämställdhetsbedömning 

Att planera jämställt innebär att tidigt reflektera över vilka värden och vems 
behovs som styr när nya områden och bostäder utvecklas. Det innebär att i alla 
faser ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet utifrån frågeställningarna 
 

• vem är det vi bygger för och på vilket sätt gör vi det? 

• får besluten och planerna olika konsekvenser för kvinnor och män, 
flickor och pojkar?  

• vems kunskap är det som har legitimitet och vad resulterar de tagna 
besluten i?  

 
Det är också av vikt att tydliggöra jämställdhetsaspekten i alla styrdokument 
som används i planeringsarbetet.  
 
När man genomför en medborgardialog kan jämställdhetsarbetet handla om 
vem som får möjlighet att vara delaktig, vilka mötesformer som används och 
hur representationen ser ut.  
 



  3 (4) 
2018-09-03 Dnr: KFN 2018/0105-

2 

  
  
  
  

 
En annan aspekt är att forskning visar att flickor och kvinnor upplever större 

otrygghet i offentliga miljöer, särskilt kvälls- och nattetid. Ökad trygghet i 

utemiljön blir även en vinst för andra grupper i samhället som också upplever 

otrygghet. Detta är en fråga som behöver vara central vid utveckling av nya 

offentliga ytor.  

 

Övervägande 
Vi föreslår följande text under rubriken ”Kultur och fritid” (s. 67): 

 

”I kommunens kultur- och fritidspolitiska strategi (antagen av KF 2014-04-22 

§65) anges strategier för hur kommunen ska ta ett helhetsbegrepp om sin 

verksamhet inom och stöd till kultur- och fritidsområdet. Strategin utgår ifrån 

en helhetssyn på människan och hennes behov av samvaro, sammanhang och 

utveckling.  

 

I Tvååker finns ett rikt föreningsliv med ett trettiotal aktiva föreningar som 

erbjuder en mängd aktiviteter till bygdens invånare. Det finns flera viktiga 

mötesplatser, bland annat ett tillgängligt lokalbibliotek, ungdomsgård (med 

behov av omlokalisering) och Medborgarhuset, som kan hyras för större och 

mindre arrangemang. Ungdomar kan även, genom kommunens 

ungdomsverksamhet, få stöd till egna initiativ och projekt genom Idécentralen. 

Stödet kan till exempel bestå av teknik, lokaler, ekonomi och handledning. 

 

Vid infarten till Tvååker ligger Övrevi idrottsplats med flertalet gräs- och 

konstgräsplaner. Det finns även två idrottshallar i Tvååker, den ena vid Övrevi 

idrottsplats och den andra vid Bosgårdsskolan. Ingen av dem uppfyller kraven 

på en så kallad ”fullstor idrottshall”. I takt med att befolkningen i Tvååker och 

angränsande orter växer ökar också behovet av platser för fritidsaktiviteter, 

föreningar och rekreation. Det bör därför i planeringsarbetet avsättas 

utrymme för eventuella framtida anläggningar eller annan byggnation som rör 

fritid och rekreation. 

 

I Tvååker finns även möjlighet att ta del av stöd från kommunen för att 

utveckla kultur- och fritidsutbud på orten. Detta kan ske i form av exempelvis 

uppförande av konstnärlig gestaltning eller erbjudande om mobila lösningar 

för evenemang.”  

 

Under rubriken Kulturmiljö (s. 63) bör det noteras att Varbergs kommun 

ansvarar för kulturmiljöerna tillsammans med Kulturmiljö Halland och 

Länsstyrelsen. 
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I samband med utveckling av Tvååkers centrala park ingår även en konstnärlig 

gestaltning, vilket bör nämnas i texten (s.63). 

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att det vid utveckling av exempelvis 

rekreationsstråken är viktigt att inte bara enskilda invånare utan även 

föreningslivet får spela en aktiv roll i dialogen med kommunen. (s. 36) 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

Christina Josefsson Kristina Wallin 

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

 

Protokollsutdrag 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 118 Dnr KFN 2018/0131 

14. Samrådshandling fördjupad 
översiktsplan för Kungsäter 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför

nämndens sammanträde den 26 september 2018.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsäter har upprättats. 

Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda 

miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden skulle kunna 

utvecklas i Kungsäter. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för 

kommunens vardagsbeslut och planering, men är inte juridiskt bindande. 

Den fördjupade översiktsplanen omfattar Kungsäters tätort och dess 

närmsta omgivning. 

Senast en fördjupad översiktsplan togs fram för Kungsäter var i samband 

med ÖP 90, det vill säga för cirka 30 år sedan. I samband med den 

aktualitetsprövning av översiktsplanen som genomfördes under 2018 

konstaterades att mycket har hänt sedan 1990 och att förutsättningarna 

därmed har förändrats sedan FÖP 90 antogs. 

De fördjupade översiktsplanerna har till syfte att skapa goda 

förutsättningar för utveckling på landsbygden. Kungsäter är en ort som 

traditionellt sett haft en relativt stark företagskultur med en mängd 

verksamheter av olika slag och storlek. Orten har haft en blygsam 

utveckling sedan senast framtagna fördjupade översiktsplan. Orten fyller 

dock ett viktigt syfte bland annat utifrån den funktion den har som 

serviceort och det ligger i kommunens intresse att den stärks för att även 

långsiktigt kunna serva sitt omland. 

Planförslaget möjliggör för en tillkomst av cirka 50–70 nya bostäder i 

Kungsäter. För uppskattning av lämplig utveckling för orten har hänsyn 

dels tagits till ortens utveckling historiskt sett och dels till kommunens 

övergripande behov av nya bostäder.   

Utöver bostäder föreslås grönområden samt att möjlighet ges att utveckla 

och skapa nya grönstråk, friluftsområden, lekplatser och andra 
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gemensamhetsytor för att stärka den ekologiska och sociala hållbarheten i 

området.  

 

Genom att förespråka en koncentration av tillkommande bebyggelse till 

ortens centrala delar skapas underlag för utökad kollektivtrafik och service. 

Detta ger förutsättningar för en smidig vardag. En koncentration av den 

tillkommande bebyggelsen medverkar också att ianspråktagandet av 

jordbruksmark och annan värdefull mark begränsas. För att möjliggöra att i 

högre grad kunna bo på orten i livets olika skeden behövs bostäder i 

varierad form. Planförslagets olika utbyggnadsområden kan bidra till en 

sådan utveckling. 

 

Beslutsunderlag 
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Kungsäter. 

Samrådshandling 2018-05-17. 

 

Övervägande 
Den fördjupade översiktsplanen saknar text om det kulturutbud som finns 

på orten. Där, under en rubrik som förslagsvis kan kallas ”Kultur och 

fritid”, bör särskilt lokalbiblioteket nämnas och även att det i Kungsäter 

finns, liksom i övrig landsbygd, en möjlighet att ta del av stöd från 

kommunen för att utveckla kultur- och fritidsutbud på orten. Detta kan ske 

i form av exempelvis uppförande av konstnärlig gestaltning eller 

erbjudande om mobila lösningar för evenemang.  

 

Under rubriken kulturmiljö bör det noteras att Varbergs kommun ansvarar 

för kulturmiljöerna tillsammans med Kulturmiljö Halland och 

Länsstyrelsen.  

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 119 Dnr KFN 2018/0105 

Samrådshandling fördjupad översiktsplan för 
Tvååker 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför

nämndens sammanträde den 26 september 2018.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Tvååker har upprättats. 

Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda 

miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden skulle kunna 

utvecklas i Tvååker. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för 

kommunens vardagsbeslut och planering, men är inte juridiskt bindande. 

Den fördjupade översiktsplanen omfattar Tvååkers tätort och dess närmsta 

omgivning. 

Tvååkers senaste fördjupade översiktsplan togs fram i samband med ÖP 

2000. Det vill säga för cirka 16 år sedan. En fördjupad översiktsplan togs då 

fram för området Tvååker och södra kusten. 

Tvååker fyller ett viktigt syfte bland annat utifrån den funktion den har som 

serviceort och det ligger i kommunens intresse att den stärks för att även 

långsiktigt kunna serva sitt omland. Med kommunens höga utbyggnadstakt 

och stora behov av nya bostäder motiveras att Tvååkers tätort ses över och 

att nya utbyggnadsområden föreslås.  

Avgränsningen för den nya planen kommer endast att omfatta Tvååkers 

tätort med omnejd och inte området längs kusten. För kustområdet föreslås 

dock ingen större utbyggnad, varför den kommuntäckande översiktsplanen 

bedöms kunna utgöra ett tillräckligt planeringsunderlag. För området längs 

kusten som inte ingår i den nya fördjupningen träder den kommuntäckande 

översiktsplanen in i samband med att den nya fördjupningen antas 

Planförslaget möjliggör en tillkomst av cirka 290-330 nya bostäder i 

Tvååker, exklusive möjlig förtätning i Tvååkers centrala delar vilket 

planförslaget är positiv till. Avsikten är att Tvååkers bostadsbestånd 

kompletteras med blandad bebyggelse i form av parhus, radhus, 

flerbostadshus samt villor. Utöver bostäder föreslås grönområden samt att 
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möjlighet ges att utveckla och skapa nya grönstråk, friluftsområden, 

lekplatser och andra gemensamhetsytor för att stärka den ekologiska och 

sociala hållbarheten i området.  

 

Natur/rekreationsområden utvecklas utefter Tvååkers kanal och 

rekreationsstråk knyter samman Tvååkers gröna områden. Verksamheter 

är viktigt för att säkerställa långsiktiga utvecklingsförutsättningar för 

arbetsplatser, ur både ett sysselsättnings- som ett näringslivsperspektiv. 

Planförslaget omfattar en total yta om cirka 12,5 hektar ny 

verksamhetsmark. 

 

Genom att förespråka en koncentration av tillkommande bebyggelse till 

serviceorterna, så som Tvååker, skapas underlag för kollektivtrafik, närhet 

till skolor och förskolor och närservice. Detta ger förutsättningar för en 

smidig vardag. För att i högre grad kunna bo på orten i livets olika skeenden 

behövs bostäder i varierad form. Planförslagets olika utbyggnadsområden 

kan bidra till en sådan utveckling. 

 

Beslutsunderlag 
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Tvååker. 

Samrådshandling 2018-05-24 

 

Jämställdhetsbedömning 

Att planera jämställt innebär att tidigt reflektera över vilka värden och vems 
behovs som styr när nya områden och bostäder utvecklas. Det innebär att i 
alla faser ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet utifrån frågeställningarna 
 

 Vem är det vi bygger för och på vilket sätt gör vi det? 

 Får besluten och planerna olika konsekvenser för kvinnor och män, 
flickor och pojkar?  

 Vems kunskap är det som har legitimitet och vad resulterar de tagna 
besluten i?  

 
Det är också av vikt att tydliggöra jämställdhetsaspekten i alla 
styrdokument som används i planeringsarbetet.  
 
När man genomför en medborgardialog kan jämställdhetsarbetet handla 
om vem som får möjlighet att vara delaktig, vilka mötesformer som 
används och hur representationen ser ut.  
 
En annan aspekt är att forskning visar att flickor och kvinnor upplever 

större otrygghet i offentliga miljöer, särskilt kvälls- och nattetid. Ökad 

trygghet i utemiljön blir även en vinst för andra grupper i samhället som 

också upplever otrygghet. Detta är en fråga som behöver vara central vid 

utveckling av nya offentliga ytor.  

 

 

Övervägande 
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I Tvååker finns, liksom i övrig landsbygd, en möjlighet att ta del av stöd 

från kommunen för att utveckla kultur- och fritidsutbud på orten. Detta kan 

ske i form av exempelvis uppförande av konstnärlig gestaltning eller 

erbjudande om mobila lösningar för evenemang. I takt med att 

befolkningen i Tvååker och angränsande orter växer ökar också behovet av 

platser för fritidsaktiviteter, föreningar och rekreation. Det bör därför i 

planeringsarbetet avsättas utrymme för eventuella framtida anläggningar 

eller annan byggnation som rör fritid och rekreation. 

 

Vid utveckling av exempelvis rekreationsstråken är det viktigt att inte bara 

enskilda invånare utan även föreningslivet får spela en aktiv roll i dialogen 

med kommunen. 

 
Under rubriken ”Kultur och fritid”, kan läggas till att ungdomar kan, genom 
kommunens ungdomsverksamhet, få stöd till egna initiativ och projekt 
genom Idécentralen. Stödet kan till exempel bestå av teknik, lokaler, 
ekonomi och handledning. 
 
Under rubriken ”Kulturmiljö” bör det noteras att Varbergs kommun 

ansvarar för kulturmiljöerna tillsammans med Kulturmiljö Halland och 

Länsstyrelsen. 

 
På grund av att Tvååkers ungdomsgård troligtvis kommer att byta adress 
kan man med fördel ta bort adressangivelsen i den fördjupade 
översiktsplanen. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kristina Wallin 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 

TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Samrådshandling fördjupad översiktsplan för 

Kungsäter 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

- Godkänna förvaltningens beslutsförslag som eget yttrande till 
samhällsutvecklingskontoret 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsäter har upprättats. 

Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda miljön, 

infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden skulle kunna utvecklas i 

Kungsäter. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för kommunens 

vardagsbeslut och planering, men är inte juridiskt bindande. Den fördjupade 

översiktsplanen omfattar Kungsäters tätort och dess närmsta omgivning. 

Senast en fördjupad översiktsplan togs fram för Kungsäter var i samband med 

ÖP 90, d.v.s. för ca 30 år sedan. I samband med den aktualitetsprövning av 

översiktsplanen som genomfördes under 2018 konstaterades att mycket har 

hänt sedan 1990 och att förutsättningarna därmed har förändrats sedan FÖP 

90 antogs. 

De fördjupade översiktsplanerna har till syfte att skapa goda förutsättningar 

för utveckling på landsbygden. Kungsäter är en ort som traditionellt sett haft 

en relativt stark företagskultur med en mängd verksamheter av olika slag och 

storlek. Orten har haft en blygsam utveckling sedan senast framtagna 

fördjupade översiktsplan. Orten fyller dock ett viktigt syfte bland annat utifrån 

den funktion den har som serviceort och det ligger i kommunens intresse att 

den stärks för att även långsiktigt kunna serva sitt omland. 

Planförslaget möjliggör för en tillkomst av ca 50-70 nya bostäder i Kungsäter. 

För uppskattning av lämplig utveckling för orten har hänsyn dels tagits till 

ortens utveckling historiskt sett och dels till kommunens övergripande behov 

av nya bostäder.   

http://www.varberg.se/
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Utöver bostäder föreslås grönområden samt att möjlighet ges att utveckla och 

skapa nya grönstråk, friluftsområden, lekplatser och andra gemensamhetsytor 

för att stärka den ekologiska och sociala hållbarheten i området.  

 

Genom att förespråka en koncentration av tillkommande bebyggelse till ortens 

centrala delar skapas underlag för utökad kollektivtrafik och service. Detta ger 

förutsättningar för en smidig vardag. En koncentration av den tillkommande 

bebyggelsen medverkar också att ianspråktagandet av jordbruksmark och 

annan värdefull mark begränsas. För att möjliggöra att i högre grad kunna bo 

på orten i livets olika skeden behövs bostäder i varierad form. Planförslagets 

olika utbyggnadsområden kan bidra till en sådan utveckling. 

 

Beslutsunderlag 
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Kungsäter. 

Samrådshandling 2018-05-17 

 

Jämställdhetsbedömning 
Att planera jämställt innebär att tidigt reflektera över vilka värden och vems 
behovs som styr när nya områden och bostäder utvecklas. Det innebär att i alla 
faser ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet utifrån frågeställningarna 
 

• vem är det vi bygger för och på vilket sätt gör vi det? 

• får besluten och planerna olika konsekvenser för kvinnor och män, 
flickor och pojkar?  

• vems kunskap är det som har legitimitet och vad resulterar de tagna 
besluten i?  

 
Det är också av vikt att tydliggöra jämställdhetsaspekten i alla styrdokument 
som används i planeringsarbetet.  
 
När man genomför en medborgardialog kan jämställdhetsarbetet handla om 
vem som får möjlighet att vara delaktig, vilka mötesformer som används och 
hur representationen ser ut.  
 
En annan aspekt är att forskning visar att flickor och kvinnor upplever större 
otrygghet i offentliga miljöer, särskilt kvälls- och nattetid. Ökad trygghet i 
utemiljön blir även en vinst för andra grupper i samhället som också upplever 
otrygghet. Detta är en fråga som behöver vara central vid utveckling av nya 
offentliga ytor.  
 

Övervägande 
Den fördjupade översiktsplanen saknar text om det kulturutbud som finns på 
orten. Där, under rubriken ”Kultur och fritid”, bör särskilt lokalbiblioteket 
nämnas. Det har nyligen flyttats till annan adress, varför adressangivelsen och 
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kartposition bör tas bort/ändras (s. 71). Det bör också nämnas att biblioteket 
under 2019 ökar sin kapacitet med större lokaler och meröppet, vilket ger fler 
möjligheter till möten mellan människor. I området runt bibliotekets nya 
placering (i den gamla dörrfabriken, som idag ägs av Roasjö Trä) behöver 
gång- och cykelvägar ses över för att säkra tillgänglighet och trygghet för gång- 
och cykeltrafikanter. Lokalbiblioteket blir också, i och med sin omlokalisering, 
en ny trafikalstrande målpunkt, och bör läggas till som detta (s. 58). 

I Kungsäter finns ingen kommunal ungdomsgård, men den mobila 
ungdomsverksamheten, Muve, skapar mötesplatser på landsbygden för unga 
mellan 12 och 25 år. 

I Kungsäter finns, liksom i övrig landsbygd, en möjlighet att ta del av stöd från 
kommunen för att utveckla kultur- och fritidsutbud på orten. Detta kan ske i 
form av exempelvis uppförande av konstnärlig gestaltning eller erbjudande om 
mobila lösningar för evenemang.  

Under rubriken kulturmiljö bör det noteras att Varbergs kommun ansvarar för 

kulturmiljöerna tillsammans med Kulturmiljö Halland och Länsstyrelsen.  

Utgångspunkten för kommunens verksamhet och stöd till kultur- och 

fritidsområdet är Varbergs kultur- och fritidspolitiska strategi, ”I Varberg får 

alla växa”. Den anger riktning och ska vara vägledande vid framtagandet av 

exempelvis utvecklingsplaner, och är därmed också relevant att väga in i 

framtagandet av en fördjupad översiktsplan. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Kristina Wallin 

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

Protokollsutdrag 
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15. Delegeringsärenden

1. Tillförordnad avdelningschef fritid 180908-180916.

2. Lilla Träslövs FF beviljas 30 500 kronor i stimulansbidrag för insatser
för jämställdhet.

3. Tvååkers IF får avslag på ansökan om stimulansbidrag för insatser för
jämställdhet.

4. Varbergs 4H krets får avslag på ansökan om investerings/
projektbidrag för att anordna busstransport till Byasjön i Sibbarp under 
Barnfestivalen.

5. Projektet Idéoteket beviljas 25 000 kronor från Idécentralen.

6. Spelföreningen Playground beviljas 10 000 kronor från Idécentralen
för att genomföra LAN.

7. Nösslinge Bygdegårdsförening beviljas 11 250 kronor i särskilt
verksamhetsbidrag.

8. KFN 2018/0128 Orförandebeslut gällande Nytt samlingsnamn och
varumärke för Varberg Events anläggningar.
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16. Rapporter

1. KS § 166/2018 Nytt rondellnamn vid korsningen Träslövsvägen/
Östreängsvägen.

2. KS § 167/2018 Nytt rondellnamn vid korsningen Magasinsgatan/
Trädlyckevägen/Sveagatan.

3. Protokoll kfn au 180912



( 

( 

Varbergs kommun 
Kommunstyrelsen 

Ks § 166 

Sammanträdesprotokoll 
2018-08-28 

Dnr KS 2018/0416 

Nytt rondellnamn vid korsningen 
Träslövsvägen/Österängsvägen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. till nytt namn på cirkulationsplats vid korsningen 
Träslövsvägen/Österängsvägen fastställa Bolmenrondellen. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ny rondell vid korsningen Träslövsvägen/Österängsvägen 
föreslås att rondellen namnsätts till Bolmenrondellen. 

Besluts underlag 
Arbetsutskottet 14 augusti 2018, § 329. 
Beslutsförslag 5 juli 2018. 
Kultur- och fritidsnämnden 20 juni 2018, § 96. 
Katta. 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och tillstyrkt 
namnförslaget. 

Protokollsutdrag: 

Justerandes signatur 

Byggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Utdragsbestyrkande Datum 
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( 

( 

( 

Varbergs kommun 
Kommunstyrelsen 

Ks § 167 

Sammanträdes protokoll 
2018-08-28 

Dnr KS 2018/0417 

Nytt rondellnamn vid korsningen 
Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. till nytt namn på cirkulationsplats vid korsningen 
Magasinsgatan/Trädlyckevägen/ Sveagatan fastställa 
Oskardalsrondellen. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ny rondell vid korsningen 
Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan föreslås att rondellen namnsätts 
till Oskardalsrondellen. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 14 augusti 2018, § 330. 

Beslutsförslag s juli 2018. 

Kultur- och fritidsnämnden 20 juni 2018, § 95. 
Ka1ta. 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och tillstyrkt 
namnförslaget. 

Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 1-21 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens plats 
och tid 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, Norrg.25, kl. 9.00-14.15 

Christofer Bergenblock (C), ordf. 
Linda Berggren (S) 
Sven Andersson (M) 

Christina J osefsson, förvaltningschef 
Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur 
J ari Kajanne, avdelningschef ungdom 
Håkan Gustafsson, enhetschef anläggningar,§§ 110-111 
Ulrika Hernant, utvecklingsstrateg 
Johan Suomela, controller 
Tina Wallin, utvecklingsstrateg 
Maria Hall, personalstrateg 

Sven Andersson (M) 

Kultur- och fritidsförvaltningen onsdagen den 19 september 2018 

~- ~~$ewJ~ 
'lJ:n~ Sandkvist 

. . 

fJ( ..._, [l (, ( 
hristot Bergenblo~ 

~~ Sven Andersson (M) 

Paragraf 109-121 



Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Anslag/bevis 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 12 september 2018 

Datum då anslaget sätts upp 20 september 208 

Datum då anslaget tas ned 5 oktober 2018 

Förvaringsplats för Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25 
protokollet 

Un,derskrift 

Justerandes signatur c Utdrags bestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 109 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 

Dnr 

Uppföljning av skadegörelse vid kommunens 
anläggningar i Träslövsläge 

Ärendet behandlas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 
september 2018. 

Justerandes signatur( Å 
~ 

Utdragsbestyrkande 

r 

3 

Datum 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 110 Dnr 

Förvaltningen informerar 

1. Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur, informerar: 
- Barnfestivalen har genomförts och det var en succe med många 
besökare. 
- Cafäet på Komedianten kommer att drivas av ny entreprenör från den 
1 januari 2019. 

- Kulturavdelningen håller på att arbeta fram en arbetsordning för att 
underlätta vid konstnärlig gestaltning. 

2. Jari Kajanne, avdelningschef kultur, informerar: 
- Invigning av Bua ungdomsgård har genomförts. 

3. Christina Josefsson, förvaltningschef, informerar: 

Justerandes signatur 

- Friskvårdsarbetet kommer att förändras i upplägg för att nå ut till så 
många medarbetare som möjligt. 
- Planering pågår för Jämställdhetskonferensen den 28 november. 
- KUB (Kreativitet Under Byggtiden) har haft uppstartsmöte. 

Utdragsbestyrkande 

4 

Datum 



Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 111 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 

Dnr 

Kultur- och fritidsnämndens investeringar 

1. Håkan Gustafsson, enhetschef anläggningar, informerar: 
- Håstens IP, konstgräs - Diskussioner pågår kring val av granulat. Ska 
ändring ske gentemot förstudien krävs beslut i nämnden. 
- Styrgruppsmöte i Träslövsläge angående återställande av mark för 
fotbollsplan. 
- Löparbanor Påskbergsvallen - Klara att användas. Besiktning skall 
genomföras. 
- Veddige simhall - Klar för verksamhet vecka 43. 

2. Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur, informerar: 
- Varbergs Teater - Slutbesiktning har genomförts. 
- Veddige bibliotek - Installation pågår inför meröppet. Inget datum för 

invigning. 

Justerandes signatuG"l, Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 112 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 

Dnr KFN 2018/0048 

Delårsrapport januari-augusti 2018 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför 
nämndens sammanträde den 26 september 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt "Styrmodell för Varbergs kommun - Vision, mål och ramstyrning" 
framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för 
kommunens uppföljning. 

Rapporten innehåller resultat som uppnåtts inom de strategiska målen och 
strategiska inriktningarna samt en verksamhetsbeskrivning. Rapporten 
innehåller även en ekonomisk analys av drift- och investeringsutfall med 
tillhörande prognos för helåret samt en uppföljning av nyckeltalen. Det 
finns även med en personaluppföljningsdel. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2018. 

Jämställdhetsbedömning 
En jämställdhets bedömning görs i beslutsunderlaget för mål- och 
inriktningar. 

Ekonomi och verksamhet 
Det ekonomiska driftutfallet efter delåret tyder inte på några 
anmärkningsvärda avvikelser från budget inklusive ianspråktagna medel ur 
resultatreserven. Därmed kvarstår prognosen som tidigare angetts, det vill 
säga ett underskott på 445 tkr. För investeringsutfallet är prognosen i nivå 
med budget. 

Nämndens verksamheter och dess uppsatta mål följer i stort sett plan. 

Avtalstroheten uppgår till 68 procent efter delåret. För kommunen som 
helhet ligger avtalstroheten på 91 procent och vid samma tidpunkt förra 
året var nämndens avtalstrohet 76 procent. Trots flertalet 
beställarutbildningar senaste åren är sifforna nere på en alldeles för låg 
nivå. Upphandlingsenheten har därför för avsikt att anordna en utbildning 
för kultur- och fritidsförvaltningen under 2018. 

Justerandes signatur c > ((r Utdrags bestyrkande 

v 

Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 113 

Sammanträdes protokoll 
2018-09-12 

Dnr KFN 2018/0033 

Delårsuppföljning Internkontroll 2018 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. godkänna delårsuppföljningsrapport avseende internkontroll 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-03-28 att anta 
internkontrollplan för 2018, med föreliggande riskanalys som underlag, att 
återrapportering till nämnden sker i samband delårsrapporten samt att 
slutredovisning sker i januari 2019. De beslutade internkontroll punkterna 
för 2018 är: 

• Delegation 

• Rutiner för hot- och våld i verksamheten 

• Varberg direkt 

• Digital arbetsmiljö 

• Kvalitetssäkring och systematisk struktur 
(uppföljning från 2017) 

Beslutsunderlag 
Riskanalys 2018. 

Internkontrollplan 2018. 

Delårsuppföljning internkontroll 2018. 

Övervägande 
Kontrollpunkten "kvalitetssäkring och systematisk struktur" har följt med 
över från 2017 års internkontroll på grund av att det har varit ett stort 
arbete med kontrollpunkten och att den därför inte var klar vid 
slutredovisningen 2017. 

Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 114 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 

Dnr KFN 2018/0129 

Handlingsplan långsiktig inkludering 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. godkänna förslag till handlingsplan för långsiktig inkludering. 

Beskrivning av ärendet 
Den 14 februari 2017, § 25, antog kommunfullmäktige i Varbergs kommun 
en strategi för långsiktig inkludering. Inkluderingsstrategin syftar till att 
alla invånare i kommunen oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ha 
samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att förverkliga och utveckla 
sitt vardagsliv samt känna sig delaktiga. 

Varje styrelse och nämnd ska ta fram en egen handlingsplan för arbetet 
med inkludering. Handlingsplanen följs upp årligen och ska vara en del i 
mål- och budgetplaneringsarbetet. 

Utifrån de gemensamt framtagna målområdena och åtgärderna ska varje 
styrelse och nämnd ta fram egna aktiviteter. Dessa utgör tillsammans 
styrelsens/nämndens handlingsplan. En styrelse/nämnd behöver inte ha 
aktiviteter kopplade till samtliga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan långsiktig inkludering 

Övervägande 
Att proaktivt arbeta för ett inkluderande förhållningssätt är viktigt för alla 
förvaltningens medarbetare. Att aktivera utrikesfödda via riktade 
integrationsprojekt är inte rätt sätt att gå. Istället bör målgruppen stöttas 
till deltagande i ordinarie verksamhet/aktiviteter, vilket ger dem möjlighet 
att känna sig delaktiga och välkomnade in i vårt samhälle. 

Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 115 

Sammanträdes protokoll 
2018-09-12 

Dnr KFN 2018/0031 

Åtgärdsvalsstudie - aktivitetspark för skate 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering utifrån att 
skateparken ska anläggas enligt alternativ två, Varbergs Idrottshall, 
inför nämndens sammanträde den 26 september 2018. 

Beskrivning av ärendet 
I enlighet med kommunens vid beslutets då gällande regler och arbetsmetoder 
för investeringar har förvaltningen gjort en åtgärdsvalsstudie när det gällei' en 
aktivitetspark för skate. 

Hamn- och gatuförvaltningen har tillsammans med 
samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadskontoret utrett olika 
lokaliseringar för en multipark i Varberg. Slutligen identifierades en plats 
och ett arbete med att förändra detaljplan gjordes. 2017-11-28 beslutade 
kommunstyrelsen att avbryta projekt Multipark Varberg med lokalisering 
söder om Kärleksparken då Länsstyrelsen lät meddela att planerad 
anläggning ligger inom 100 meter från strandlinjen vilket kräver 
strandskyddsdispens. Då kommunen inte redovisat ytterligare alternativ 
som kan tillgodose behovet utanför strandskyddet, så anser Länsstyrelsen 
att det saknas skäl för upphävande av strandskydd. I samma beslut av 
kommunstyrelsen uppmanades kultur- och fritidsnämnden att initiera en 
åtgärdsvalsstudie gällande aktivitetspark för skate, med tydlig bäring på 
idrott och fritid. 
2018-02-28 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en åtgärdsvalsstudie för ny aktivitetspark för skate som är till för 
både föreningsliv och allmänhet. 

Beslutsunderlag 
Åtgärdsvalsstudie - aktivitetspark för skate 
Beslut KS, § 295, uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att initiera 
åtgärdsvalsstudie 

Jämställdhetsbedömning 
Skateboardåkning är traditionellt sett en mansdominerad idrott där 
utövarna består av 80 procent män/pojkar. Könsfördelningen i Varbergs 
skateboardföreningar skiljer sig något från rikssnittet med en högre andel 
tjejer i verksamheten. Varbergs skateboardklubb har 29 procent 
flickor /kvinnor vilket är högre än riksgenomsnittet. Det beror med stor 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 

sannolikhet på att föreningen arbetar aktivt med ett ökat fokus på flick- och 
damskejt. Föreningen "Ufo 2000" har 74 procent kvinnliga medlemmar. 
Ufo 2000 är en liten förening med 27 medlemmar, de har inte redovisat 
ungdomsverksamhet senaste året. De utomhusmöjligheter som erbjuds 
idag synes inte fylla flickors behov då andelen flickor minskar stort på 
föreningarnas aktiviteter när den flyttas till rampen i Sjöallen. 

En ny anläggning där det erbjuds möjlighet att utöva skateboardåkning på 
olika nivåer gynnar arbetet med att locka fler tjejer till sporten och på så 
sätt jämna ut könsfördelningen. En viktig aspekt är att göra denna yta 
tillgänglig, trygg, bra belyst och med toalettmöjligheter. Det ökar 
förutsättningarna för föreningarna att bedriva verksamhet som lockar både 
pojkar och flickor. Totalt sett gynnar en ny anläggning för 
skateboardåkning pojkars idrottande, då majoriteten av utövarna både 
lokalt och nationellt består av pojkar. 

Övervägande 
I dialog med kommunens skateboardföreningar har olika lägen diskuterats 
och återfinns i åtgärdsvalsstudien. Tre alternativ har tagits fram för 
tänkbara områden att förstudera: Håsten, Idrottshallen och Breared. 
På samtliga platser finns detaljplaner som medger byggnation, det finns 
någon form av kommunal service, omklädning, toaletter och parkering. 
Platserna är tillgängliga och möjliga att ta sig till även utan bil. 

Ytterligare lokaliseringsförslag beskrivs och platsernas för- och nackdelar 
med ljud och ljus och avsaknad av faciliteter. Utifrån 
skateboardföreningarnas önskemål så är en central plats att föredra med en 
närhet till havet då surf- och skatekulturen går hand i hand. 

Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 116 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 

Dnr KFN 2018/0097 

Svar remiss - förslag på riktlinjer för 
lokalförsörjning, Varbergs kommun 

Ärendet behandlas på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 10 

oktober 2018. 

Justerandes signatu • Utdragsbestyrkande 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 117 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 

Dnr KFN 2018/0094 

Yttrande över förslag till ortutvecklingsstrategi -
Framtidens Hunnestad 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 26 september 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Ortsutvecklingsstrategin Framtidens Hunnestad är ett planeringsunderlag 
för kommunen i utvecldingen av Hunnestad och en utvecldingsprocess för 
att tillvarata lokala initiativ som bidrar till en positiv utveclding på orten 
och därined kommunen som helhet. Uppdraget att ta fram strategin gavs av 
kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 167. 

Strategin är framtagen av en arbetsgrupp bestående av politiker, 
tjänstemän och representanter från bygden. Under framtagandet har det 
utöver möten med arbetsgruppen skett en byapromenad och ett stormöte 
dit alla invånare i Hunnestad bjudits in. 

Strategin består av tre delar; en faktadel, en del som beskriver ortens 
styrkor, utmaningar och förbättringsområden och sista delen som beskriver 
en framtidsbild med föreslagna åtgärder. 

Under framtagandet av strategin har avstämningar skett med den politiska 
styrgruppen, kommunstyrelsens arbetsutskott, tjänstemannastyrgrupp, 
"Styrsam", med arbetets referensgrupp samt övriga berörda. 

Beslutsunderlag 
Framtidens Hunnestad - förslag till ortsutvecldingsstrategi 3 maj, 2018 

Beslutsförslag Ksau 2 maj, 2018 

Jämställdhetsbedömning 
Det är angeläget att beakta jämställdhetsperspektivet vid planering och 
utveclding av mindre orter i Varbergs kommun. Det är viktigt att ha 
kunskap om hur offentlig miljö och tillgång till service påverkar kvinnor och 
män för att skapa goda förutsättningar för båda kön att leva och vistas på 
orten. Forskning visar exempelvis att kvinnor och flickor upplever mer 
otrygghet utomhus än män och pojkar. 

Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Övervägande 

Sammanträdes protokoll 
2018-09-12 

Ur ett folkhälsoperspektiv tycks Hunnestad som boendemiljö ha goda 
förutsättningar för ett gott liv för dess invånare. Processen med 
framtagande av ortsutvecklingstrategier ses som ett positivt sätt att arbeta 
med utvecklingsfrågor i landsbygdsorterna, vilket också förstärker de 
demokratiska processerna. 

Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta vikten av att intentionerna i 
barnkonventionen lyfts fram i processen med ortsutvecklingsstrategier och 
i detta specifika dokument. Särskilt gäller detta barns rätt att uttrycka sin 
mening och höras i de frågor som berör dem. 

Under rubriken Fritid och rekreation bör verksamheten mobil 
ungdomsverksamhet "Muve" beskrivas. Muve vänder sig till unga mellan 12 

och 25 år som får möjlighet att samlas med andra kring gemensamma 
fritidsintressen. Det kan handla om att få stöd att utveckla egna projekt, 
delta i aktiviteter och påverka samhället de lever i. 

Slutligen vill kultur- och fritidsnämnden lyfta behovet av att tydliggöra 
rutiner kring projektsamordning vid genomförande av de åtgärder som ska 
genomföras till följd av intentionerna i ortsutvecklingsstrategin. Finns inte 
sådana rutiner är risken stor att arbetet blir ineffektivt. Den 
projektsamordningen bör ske centralt i kommunens organisation, 
förslagsvis inom kommunstyrelsens förvaltning. 

Justerandes signatuCl 

~ 
Utd ragsbestyrkande 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 118 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 

Dnr KFN 2018/0131 

Samrådshandling fördjupad översiktsplan för 
Kungsäter 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför 
nämndens sammanträde den 26 september 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsäter har upprättats. 
Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda 
miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden skulle kunna 
utvecklas i Kungsäter. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för 
kommunens vardagsbeslut och planering, men är inte juridiskt bindande. 
Den fördjupade översiktsplanen omfattar Kungsäters tätort och dess 
närmsta omgivning. 

Senast en fördjupad översiktsplan togs fram för Kungsäter var i samband 
med ÖP 90, det vill säga för cirka 30 år sedan. I samband med den 
aktualitetsprövning av översiktsplanen som genomfördes under 2018 

konstaterades att mycket har hänt sedan 1990 och att förutsättningarna 
därmed har förändrats sedan FÖP 90 antogs. 

De fördjupade översiktsplanerna har till syfte att skapa goda 
förutsättningar för utveckling på landsbygden. Kungsäter är en ort som 
traditionellt sett haft en relativt stark företagskultur med en mängd 
verksamheter av olika slag och storlek. Orten har haft en blygsam 
utveckling sedan senast framtagna fördjupade översiktsplan. Orten fyller 
dock ett viktigt syfte bland annat utifrån den funktion den har som 
serviceort och det ligger i kommunens intresse att den stärks för att även 
långsiktigt kunna serva sitt omland. 

Planförslaget möjliggör för en tillkomst av cirka 50-70 nya bostäder i 
Kungsäter. För uppskattning av lämplig utveckling för orten har hänsyn 
dels tagits till ortens utveckling historiskt sett och dels till kommunens 
övergripande behov av nya bostäder. 

Utöver bostäder föreslås grönområden samt att möjlighet ges att utveckla 
och skapa nya grönstråk, friluftsområden, lekplatser och andra 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 

gemensamhetsytor för att stärka den ekologiska och sociala hållbarheten i 
området. 

Genom att förespråka en koncentration av tillkommande bebyggelse till 
ortens centrala delar skapas underlag för utökad kollektivtrafik och service. 
Detta ger förutsättningar för en smidig vardag. En koncentration av den 
tillkommande bebyggelsen medverkar också att ianspråktagandet av 
jordbruksmark och annan värdefull mark begränsas. För att möjliggöra att i 
högre grad kunna bo på orten i livets olika skeden behövs bostäder i 
varierad form. Planförslagets olika utbyggnadsområden kan bidra till en 
sådan utveckling. 

Besluts underlag 
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Kungsäter. 
Samrådshandling 2018-05-17. 

Övervägande 
Den fördjupade översiktsplanen saknar text om det kulturutbud som finns 
på orten. Där, under en rubrik som förslagsvis kan kallas "Kultur och 
fritid", bör särskilt lokalbiblioteket nämnas och även att det i Kungsäter 
finns, liksom i övrig landsbygd, en möjlighet att ta del av stöd från 
kommunen för att utveckla kultur- och fritidsutbud på orten. Detta kan ske 
i form av exempelvis uppförande av konstnärlig gestaltning eller 
erbjudande om mobila lösningar för evenemang. 

Under rubriken kulturmiljö bör det noteras att Varbergs kommun ansvarar 
för kulturmiljöerna tillsammans med Kulturmiljö Halland och 
Länsstyrelsen. 

Justerandes signatuc 1 fy 
Utdragsbestyrkande Datum 

' .../ 

15 



Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 119 

Sammanträdes protokoll 
2018-09-12 

Dnr KFN 2018/0105 

Samrådshandling fördjupad översiktsplan för 
Tvååker 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför 
nämndens sammanträde den 26 september 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Tvååker har upprättats. 
Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda 
miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden skulle kunna 
utvecklas i Tvååker. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för 
kommunens vardagsbeslut och planering, men är inte juridiskt bindande. 
Den fördjupade översiktsplanen omfattar Tvååkers tätort och dess närmsta 
omgivning. 

Tvååkers senaste fördjupade översiktsplan togs fram i samband med ÖP 
2000. Det vill säga för cirka 16 år sedan. En fördjupad översiktsplan togs då 
fram för området Tvååker och södra kusten. 

Tvååker fyller ett viktigt syfte bland annat utifrån den funktion den har som 
serviceort och det ligger i kommunens intresse att den stärks för att även 
långsiktigt kunna serva sitt omland. Med kommunens höga utbyggnadstakt 
och stora behov av nya bostäder motiveras att Tvååkers tätort ses över och 
att nya utbyggnadsområden föreslås. 

Avgränsningen för den nya planen kommer endast att omfatta Tvååkers 
tätort med omnejd och inte området längs kusten. För kustområdet föreslås 
dock ingen större utbyggnad, varför den kommuntäckande översiktsplanen 
bedöms kunna utgöra ett tillräckligt planeringsunderlag. För området längs 
kusten som inte ingår i den nya fördjupningen träder den kommuntäckande 
översiktsplanen in i samband med att den nya fördjupningen antas 

Planförslaget möjliggör en tillkomst av cirka 290-330 nya bostäder i 
Tvååker, exklusive möjlig förtätning i Tvååkers centrala delar vilket 
planförslaget är positiv till. Avsikten är att Tvååkers bostadsbestånd 
kompletteras med blandad bebyggelse i form av parhus, radhus, 

Justerandes signatur[ 

1 
Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdes protokoll 
2018-09-12 

flerbostadshus samt villor. Utöver bostäder föreslås grönområden samt att 
möjlighet ges att utveckla och skapa nya grönstråk, friluftsområden, 
lekplatser och andra gemensamhetsytor för att stärka den ekologiska och 
sociala hållbarheten i området. 

Natur/rekreationsområden utvecklas utefter Tvååkers kanal och 
rekreationsstråk knyter samman Tvååkers gröna områden. Verksamheter 
är viktigt för att säkerställa långsiktiga utvecklingsförutsättningar för 
arbetsplatser, ur både ett sysselsättnings- som ett näringslivsperspektiv. 
Planförslaget omfattar en total yta om cirka 12,5 hektar ny 
verksamhetsmark. 

Genom att förespråka en koncentration av tillkommande bebyggelse till 
serviceorterna, så som Tvååker, skapas underlag för kollektivtrafik, närhet 
till skolor och förskolor och närservice. Detta ger förutsättningar för en 
smidig vardag. För att i högre grad kunna bo på orten i livets olika skeenden 
behövs bostäder i varierad form. Planförslagets olika utbyggnadsområden 
kan bidra till en sådan utveckling. 

Bes I uts underlag 
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Tvååker. 
Samrådshandling 2018-05-24 

Jämställdhetsbedömning 
Att planera jämställt innebär att tidigt reflektera över vilka värden och vems 
behovs som styr när nya områden och bostäder utvecklas. Det innebär att i 
alla faser ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet utifrån frågeställningarna 

• Vem är det vi bygger för och på vilket sätt gör vi det? 
• Får besluten och planerna olika konsekvenser för kvinnor och män, 

flickor och pojkar? 
• Vems kunskap är det som har legitimitet och vad resulterar de tagna 

besluten i? 

Det är också av vikt att tydliggöra jämställdhetsaspekten i alla 
styrdokument som används i planeringsarbetet. 

När man genomför en medborgardialog kan jämställdhetsarbetet handla 
om vem som får möjlighet att vara delaktig, vilka mötesformer som 
används och hur representationen ser ut. 

En annan aspekt är att forskning visar att flickor och kvinnor upplever 
större otrygghet i offentliga miljöer, särskilt kvälls- och nattetid. Ökad 
trygghet i utemiljön blir även en vinst för andra grupper i samhället som 
också upplever otrygghet. Detta är en fråga som behöver vara central vid 
utveckling av nya offentliga ytor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Övervägande 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 

I Tvååker finns, liksom i övrig landsbygd, en möjlighet att ta del av stöd 
från kommunen för att utveckla kultur- och fritidsutbud på orten. Detta kan 
ske i form av exempelvis uppförande av konstnärlig gestaltning eller 
erbjudande om mobila lösningar för evenemang. I takt med att 
befolkningen i Tvååker och angränsande orter växer ökar också behovet av 
platser för fritidsaktiviteter, föreningar och rekreation. Det bör därför i 
planeringsarbetet avsättas utrymme för eventuella framtida anläggningar 
eller annan byggnation som rör fritid och rekreation. 

Vid utveckling av exempelvis rekreationsstråken är det viktigt att inte bara 
enskilda invånare utan även föreningslivet får spela en aktiv roll i dialogen 
med kommunen. 

Under rubriken "Kultur och fritid", kan läggas till att ungdomar kan, genom 
kommunens ungdomsverksamhet, få stöd till egna initiativ och projekt 
genom Idecentralen. Stödet kan till exempel bestå av teknik, lokaler, 
ekonomi och handledning. 

Under rubriken "Kulturmiljö" bör det noteras att Varbergs kommun 
ansvarar för kulturmiljöerna tillsammans med Kulturmiljö Halland och 
Länsstyrelsen. 

På grund av att Tvååkers ungdomsgård troligtvis kommer att byta adress 
kan man med fördel ta bort adressangivelsen i den fördjupade 
översiktsplanen. 

Justerandes signatur - Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 120 

Sammanträdes protokoll 
2018-09-12 

Dnr KFN 2018/0117 

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för 
del av Getakärr 1 :1 med flera 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. tillstyrka förslag till detaljplan för del av Getakärr 1:1 med flera. 

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger i norra stadsområdet mellan verksamhetsområdet vid 
Traktorvägen och Brunnsbergsskogen. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för en ny trafikled som kopplar samman Lugnetrondellen 
(Kamremsgatan) med en ny cirkulationsplats på Västkustvägen i höjd med 
Susvindspåret. Trafiklösningen ska även möjliggöra för en gång- och 
cykelbana längs den nya gatan. I en förstudie av trafiklösningen har flera 
möjliga alternativ studerats och förslaget till detaljplan visar den 
trafiklösning som gör minst intrång i Brunnsbergsskogen. Dessutom 
föreslås att den gamla banvallen bevaras för att dämpa ljus och ljud från 
tillkommande trafik mot Brunnsbergsskogen och att en separat gångbana 
anläggs på vallen. 

I öster ansluter planområdet till Kamremsgatans detaljplan och i väster 
medger planförslaget utrymme för en rondell inom Västkustvägen. I väster 
omfattar planen ett större område än vad rondellen behöver. Syftet är att 
ändra all markanvändning för järnvägsändamål till gata öster om Birger 
Svenssons väg. Utbyggnad av gata kommer dock bara ske där det är 
nödvändigt. 

Denna detaljplan syftar enbart till att möjliggöra ny trafikled mellan 
Kamremsgatan och Västkustvägen. Utveckling av övrig infrastruktur 
hanteras inte i ramen för detta planarbete. 

Planområdet angränsar en milstolpe (registrerad hos 
Riksantikvarieämbetet) i granit som står mellan Birger Svenssons väg och 
Västkustvägen, ungefär i höjd med busshållplats Brunnsberg Norra. Under 
naturvärdesinventeringen noterades stenmur inom naturvärdesobjekt två 
och tre. Den omfattas inte av generellt biotopskydd, men kan omfattas av 
kulturmiljölagen. Ett fältbesök visade att det går en stenmur utmed större 
delen av södra sidan av aktuell sträcka av Susvindspåret (öster om 
Västkustvägen). Några resta stenar som markerar början av en äldre 

Utdragsbestyrkande 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 

historisk väg in i Brunnsbergsskogen noterades under fältbesöket. Stenarna 
kan även de omfattas av kulturmiljölagen. 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan för del av Getakärr 1:1 med 
flera Väg mellan Västkustvägen och Kamremsgatan. Samrådshandling, 
2018-06-21 Varbergs kommun. 

Jämställdhetsbedömning 
Ingen jämställdhets bedömning anses nödvändig för det här ärendet. 

Övervägande 
Varken milstolpen mellan Västkustvägen och Birger Svenssons väg eller 
stenmurarna inom Brunnsbergsskogen ligger inom planområdet. Vid behov 
av tillfällig flytt på grund av markarbeten kommer återställande att ske. 
Eftersom befintliga kulturmiljövärden därmed inte påverkas av 
detaljplaneförslaget finns inget att invända. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 121 

Sammanträdesprotokoll 
2018-09-12 

Dnr KFN 2018/0128 

Information - Nytt samlingsnamn och varumärke 
på Sparbankshallen 

Beskrivning av ärendet 
Varberg Event har inkommit med önskemål om att införa samlingsnamnet 
och varumärket Arena Varberg för Sparbankshallen, Nöjeshallen, 
Nöjesparken och Rotundan. Sparbankstiftelsen och Varbergs Sparbank har 
inget att invända emot namnförslaget. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att man inför samlingsnamnet och 
varumärket Arena Varberg och vill härmed få kultur- och fritidsnämndens 
synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Varberg Event. 
Skrivelse från stadsbyggnadskontoret. 

Övervägande 
Eftersom nämndens beslut inte kan inväntas kommer ordförande att 
besluta i ärendet efter arbetsutskottets diskussioner. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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