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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 gjort 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 
föitroendevalda 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 månadsrappmt, tertial, delårs- och årsrappmt (här sker 
analysen i själva rappmten). 
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? 



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 kvinnor, män, flickor och pojkar? 

" 



4. Förvaltningen informerar.



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Kfn au § 124 Dnr KFN 2017/0020 

 
 

Månadsrapport oktober  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar  
 
1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför 

nämndsmöte den 22 november.   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens driftbudget uppgår till 147 708 tkr efter 

oktober månad och därmed har ingen förändring av budgeten skett under 

månaden. 

 

Nämndens preliminära driftutfall efter oktober månad uppgår till 122 211 

tkr vilket motsvarar ett användande av budgeterade medel på 83 % vilket är 

samma nivå som föregående år. Under månaden har nämnden fått in över 

4 000 tkr i intäkter. Under årets två sista månader behöver man få in 

ytterligare 5 900 tkr för att nå intäktsbudgeten, vilket är troligt med tanke 

på tidigare års mönster. Med andra ord ser det ekonomiska läget  fortsatt 

positivt ut och inga anmärkningsvärda avvikelser bedöms inträffa.  

  

Av den totala investeringsbudgeten på 3 750 tkr beräknas inga avvikelser 

inträffa. Hittills har 2 235 tkr upparbetats. 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 2 november 2017. 

Månadsrapport oktober 2017 

 

Jämställdhetsanalys 
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet. 

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

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Johan Suomela,    
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Månadsrapport oktober  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens driftbudget uppgår till 147 708 tkr efter oktober 

månad och därmed har ingen förändring av budgeten skett under månaden. 

 

Nämndens preliminära driftutfall efter oktober månad uppgår till 122 211 tkr 

vilket motsvarar ett användande av budgeterade medel på 83 % i jämförelse 

med föregående års förbrukning, som även den låg på 83 %. Under månaden 

har nämnden fått in över 4 000 tkr i intäkter. Under årets två sista månader 

behöver man få in ytterligare 5 900 tkr för att nå intäktsbudgeten, vilket är 

troligt med tanke på tidigare års mönster. Med andra ord ser det ekonomiska 

läget ser fortsatt positivt ut och inga anmärkningsvärda avvikelser bedöms 

inträffa.  

  

Av den totala investeringsbudgeten på 3 750 tkr beräknas inga avvikelser 

inträffa. Hittills har 2 235 tkr upparbetats. 

 

Mer detaljerad information om drift- och investeringsutfall finns i 

beslutsunderlaget. 

 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport oktober 2017 

 

 

Jämställdhetsanalys 
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet. 
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2017-11-02 Dnr: KFN 2017/0020-

23 
  
  
  
  

 

 

Ekonomi och verksamhet  
Förvaltningen bedömer att inga anmärkningsvärda avvikelser kommer att 

inträffa utifrån lagd budget inklusive ianspråktagna medel ur resultatreserven. 

Samma bedömning görs för investeringsbudgeten. 

 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

Christina Josefsson Johan Suomela 

Förvaltningschef Controller 

 

Protokollsutdrag 
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'Varberg ska utvecklas till en spännande, nytänkande kultur- och idrottskommun 

där alla ges möjlighet att växa" 

Kultur- och fritidsnämnden 

VARBERGS 
KOMMUN 
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Översikt 

Övergripande uppföljning  

Mål, inriktningar och budget 2017 

 
 

 

 Bedömningen är att man uppnår eller överträffar målnivån/bedöms klara budgeten 
inkl. använd resultatreserv. 

 Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån bedöms inträffa/prognosen är osäker för 
budgeten inkl. använd resultatreserv. 

 Större, oacceptabel avvikelse från målnivån bedöms inträffa, bedöms inte klara 
budgeten inkl. använd resultatreserv. 
 

Miljö och klimat Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

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

            

Hälsa och social sammanhållning             

Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv.             

Delaktigheten i samhället ska öka.             

Jämställdhet             

Jämställdheten inom nämndens ansvarsområden ska öka.             

Prioriterade inriktningar              

Valfrihet och kvalitetskonkurrens             

Attraktiv arbetsgivare             

God ekonomisk hushållning             

Driftbudget i balans             

Kultur- och fritidsnämndens prognos              

Nämnd och förvaltningslednings/stabs prognos              

Fritidsavdelningens prognos              

Kulturavdelningens prognos             

Ungdomsavdelningens prognos              
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Budget 

Förändring budget 
Kultur- och fritidsnämndens nettobudget (kommunbidrag) uppgår till 147 708 tkr efter 

september månad och därmed har inga budgetförändringar skett sedan delårsrapporten.  

I mars månad fick nämnden kompensation för ökade kapitalkostnader för 2016 års 

investeringar med 496 tkr samt 300 tkr för ökad hyra för Postmästaren (korridoren). Orsaken till 

hyresökningen är att Skatteverket haft synpunkter på att Varbergs Fastighets AB 

(fastighetsägare) hyressättning mot kommunen tidigare inte varit marknadsmässig. 

Nämnden kompenserades i april månad för den ökade hyran på Träslövsläges bibliotek med 

630 tkr och 5 252 tkr i augusti för att drifta Tresteget samt erhöll 190 tkr för projektet 

Sommarakademin 2017. 

Av kommunens totala budget på cirka 3 000 tr så erhåller alltså kultur‐ och fritidsnämnden ett 

kommunbidrag inklusive löpande justeringar på 147 708 tkr vilket motsvarar cirka 4,7% (i 

början av 2017). Tar man även hänsyn till de 24 892 tkr i intäkter som nämnden budgeterat så 

uppgår budgeten (bruttobudgeten) till totalt 172 600 tkr för år 2017. I nedanstående diagram 

illustreras ovanstående beskrivning.  

 

”En budget är en 

prognos över framtida 

planerade ekonomiska 

händelser” 
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Nedan finns en sammanställning över hur kultur- och fritidsnämndens budget har utvecklats 

under 2017. 

Vad 
Ingående ram 2017 
Kapitalkostnader 2016 år investeringar 
Hyresökning Postmästaren 
Hyreskompensation Träslövsläges bibl. 
Projekt sommarakademin 2017 
Hyra Tresteget 
Aktuell ram 2017 

Belopp 
140 840 tkr 

+496 tkr 
+300 tkr 
+ 630 tkr 
+ 190 tkr 

+ 5 252 tkr 
147 708 tkr 

När 
Januari 
Mars 
Mars 
April 
April 
Augusti 
Aktuell månad 

6,0% 
Utveckling kultur- och fritidsnämndens ram 2011-2017 

140840 
135461 

5,5% 

5,0% 

4,5% 

4,0% 

3,5% 

3,0% 

Ram 2011 Ram 2012 Ram 2013 Ram 2014 Ram 2015 Ram 2016 Ram 2017 

Ram per år KOFs andel av totala budgeten 
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Generell riktpunkt och förbrukning i % 
 

 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 
Generell 
riktpunkt 

8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 92% 100% 

Utfall 
2017 

5% 18% 28% 36% 45% 53% 60% 65% 75% 83%   

Utfall 
2016 

5% 18% 27% 35% 44% 52% 58% 66% 75% 83% 91% 100% 

Utfall 
2015 

5% 13% 28% 37% 47% 52% 59% 67% 79% 86% 93% 101% 
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Driftutfall, analys och prognos 

Driftutfall totalt 

 

Analys av totalt driftutfall  
Kultur- och fritidsnämndens driftutfall efter oktober månad uppgår till 122 228 tkr vilket 

motsvarar ett användande av budgeterade medel på 83 % i jämförelse med föregående års 

förbrukning, som även den låg på 83 %. Under månaden har nämnden fått in över 4 000 tkr i 

intäkter då man kommit ifatt med fakturering på fritidsavdelningen. Under årets två sista 

månader behöver man få in ytterligare 5 900 tkr för att nå intäktsbudgeten, vilket är troligt med 

tanke på tidigare års utveckling. Personalkostnaderna beräknas öka under årets två sista 

månader likt tidigare, men här är det ändå troligt att ett visst överskott uppstår. Med andra ord 

ser det ekonomiska läget ser fortsatt positivt ut och inga anmärkningsvärda avvikelser bedöms 

inträffa.  

Prognos  
Förvaltningen bedömer i dagsläget att inga anmärkningsvärda avvikelser kommer att inträffa 

utifrån lagd budget inklusive ianspråktagna medel (180 tkr) ur resultatreserven. 

 

Kontostruktur
Utfall jan - okt 

2017 Budget 2017 

Budget 
förbrukat  2017 

, % 
Budget 2017 , 

återstående 
Utfall jan - okt 

2016 

Budget 
förbrukat 

förgående år , 
% 

Intäkter -19 024 -24 892 76% -5 868 -16 742 78%

Summa Intäkter -19 024 -24 892 76% -5 868 -16 742 78%

Kostnader

Bidrag 12 845 16 383 78% 3 538 13 252 81%

Lokalhyra och fastighetsservice 41 147 49 981 82% 8 834 36 975 82%

Personalkostnader 60 340 74 695 81% 14 355 56 153 81%

Övriga utgifter 21 172 24 496 86% 3 324 20 499 88%

Kapitalkostnader 5 802 7 045 82% 1 242 5 770 83%

Summa Kostnader 141 307 172 600 82% 31 293 132 649 82%

Summa RR KOF 122 283 147 708 83% 25 425 115 907 83%

”En prognos 

betecknar ett förustpått 

framtida 

händelseförlopp” 

 

 

 

 

 

9,9
%

26,9
%

44,8
%

14,4
%

4,0
%

Bruttobudget

Bidrag

Lokalhyra

Peronalkostnad

Övriga utgifter

Kapitalkostnad
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Driftutfall, analys och prognos per avdelning  

Nämnd  

 

Är prognosen en avvikelse från budget inkl. nyttjad resultatreserv måste det alltid 

kommenteras. Kommentarer för driftutfall skrivs alltid vid till tertial, delår, helår. 

Förvaltningsledning stab   

 

Är prognosen en avvikelse från budget inkl. nyttjad resultatreserv måste det alltid 

kommenteras. Kommentarer för driftutfall skrivs alltid vid till tertial, delår, helår. 

  

Kontostruktur
Utfall jan - okt 

2017 Budget 2017 

Budget 
förbrukat  2017 

, % 
Budget 2017 , 

återstående 
Utfall jan - okt 

2016 

Budget 
förbrukat 

förgående år , 
% 

Lokalhyra och fastighetsservice 2 -2

Personalkostnader 816 975 84% 159 813 87%

Övriga utgifter 39 97 40% 58 58 61%

Kapitalkostnader 0 0

Summa Kostnader 857 1 072 80% 215 872 84%

Summa RR KOF 857 1 072 80% 215 872 84%

Kontostruktur
Utfall jan - okt 

2017 Budget 2017 

Budget 
förbrukat  2017 

, % 
Budget 2017 , 

återstående 
Utfall jan - okt 

2016 

Budget 
förbrukat 

förgående år , 
% 

Intäkter -389 389 -1 061 3789%

Summa Intäkter -389 389 -1 061 3789%

Kostnader

Bidrag 20

Lokalhyra och fastighetsservice 715 884 81% 169 495 88%

Personalkostnader 5 371 6 691 80% 1 320 3 325 72%

Övriga utgifter 1 256 1 428 88% 172 1 665 103%

Kapitalkostnader 0 0

Summa Kostnader 7 343 9 003 82% 1 660 5 505 81%

Summa RR KOF 6 954 9 003 77% 2 049 4 444 66%
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Fritid 

Budget 

utfall jan - okt förbrukat 2017 Budget 2017, utfall jan - ok! 
Kontostruktur 2017 Budget2017 , % återstående 

Intäkter 

j 
-10 626 -16 626 64% -6 000 

Summa Intäkter -10 626 -16 626 64% -6000 

Kostnader 

Bidrag 8 906 12 406 72% 3 500 

Lokalhyra och fastighetsservice 29 246 35 927 81 % 6 681 

Personalkostnader 15 061 19 000 79% 3 939 

6',,;go """'" -===t= 7 547 9497 79% 1 950 

Kapitalkostnader 4 236 5 166 82% 930 

Summa Kostnader 64996 81 996 79% 17 000 

Summa RRKOF 54370 65 370 83% 11 000 

Är prognosen en avvikelse från budget inkl. nyttjad resultatreserv måste det alltid 

kommenteras. Kommentarer för driftutfall skrivs alltid vid till tertial, delår, helår. 

Kultur 

Budget 

2016 

-9 826 

-9 826 

9 501 

25 673 

15 817 

7 670 

4 152 

62 813 

52 988 

utfall jan - okt förbrukat 2017 Budget 2017, utfall jan - okt 
Kontostruktur 2017 Budget2017 , % återstående 

Intäkter 

j 
-3 713 -3 157 118% 556 

Summa Intäkter -3 713 -3157 118% 556 

Kostnader 

Bidrag 3 909 3 977 98% 68 

Lokalhyra och fastighetsservice 7 996 9 514 84% 1 518 

Personalkostnader 18 714 23 343 80% 4 629 

""·•· ~,.... ~ 8 306 8 639 96% 333 

Kapitalkostnader 1 358 1 628 83% 270 

Summa Kostnader 40 283 47101 86% 6 818 

Summa RRKOF 36 570 43944 83% 7 374 

Är prognosen en avvikelse från budget inkl. nyttjad resultatreserv måste det alltid 

kommenteras. Kommentarer för driftutfall skrivs alltid vid till tertial, delår, helår. 

2016 

-3 061 

-3 061 

3 729 

7 860 

17 411 

8 010 

1 415 

38 425 

35 364 

Budget 
förbrukat 

förgående år , 

% 

60% 

60% 

76% 

82% 

83% 

87% 

83% 

82% 

88% 

Budget 

förbrukat 

förgående år , 

% 

125% 

125% 

100% 

83% 

80% 

93% 

81 % 

85% 

83% 
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Ungdom 
Budget 

Budget förbrukat 

utfall jan - okt förbrukat 2017 Budget 2017 , Ulf all jan - okt förgående år , 

Kontostruktur 2017 Budget2017 , % återstående 

Intäkter ± -4 297 -5 109 84% -812 

Summa Intäkter -4 297 -5109 84% -812 

Kostnader 

Bidrag 29 -29 

Lokalhyra och fastighetsservice 3188 3 656 87% 468 

Personalkostnader 20 378 24 686 83% 4 308 

Övriga utgifter 

l 
4 024 4 835 83% 811 

Kapitalkostnader 208 251 83% 42 

Summa Kostnader 27 828 33 428 83% 5 600 

Summa RRKOF 23 531 28 319 83% 4 787 

Är prognosen en avvikelse från budget inkl. nyttjad resultatreserv måste det alltid 

kommenteras. Kommentarer för driftutfall skrivs alltid vid till tertial, delår, helår. 

Fel ansvar 
Utfall jan - okt Budget 2017 , Utfall jan - okt 

Kontostruktur 2017 återstående 2016 

Intäkter 0 -0 -46 

Summa Intäkter 0 -0 -46 

Kostnader 

R=rsonalkostnader -0 0 0 

Övriga utgifter 0 0 0 

Kapitalkostnader 0 -0 17 

Summa Kostnader 0 -0 17 

Summa RRKOF 0 -0 -29 

2016 % 

-2 748 115% 

-2 748 115% 

2 2% 

2 947 82% 

18 787 82% 

3 095 72% 

187 84% 

25 017 80% 

22 269 77% 
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Drifttutfall per verksamhet  

  

 

Verksamhet
Utfall jan - okt 

2017 Budget 2017 

Budget 
förbrukat  2017 

, % 
Budget 2017 , 

återstående 
Utfall jan - okt 

2016 

Budget 
förbrukat 

förgående år , 
% 

10000 - Nämnds- och styrelverks 858 1 072 80% 214 872 84%

30000 - Administration 7 061 10 480 67% 3 419 18 418 77%

30020 - Föreningsstöd 9 316 12 631 74% 3 315 9 756 77%

31000 - Stöd studieorganisationer 1 871 1 926 97% 55

31510 - Kulturverksamhet 2 769 3 058 91% 289 2 525 77%

31520 - Kulturevenemang 642 780 82% 138 918 106%

31530 - Stöd kulturföreningar 1 155 1 230 94% 75 3 053 98%

31540 - Administration kultur 10 911 13 310 82% 2 399

32000 - Bibliotek 19 223 23 640 81% 4 417 18 176 80%

33000 - Kulturskola 11 381 14 164 80% 2 783 10 404 76%

34010 - Fritidsanl- o sporthallar 9 067 11 329 80% 2 262 5 102 84%

34020 - Idrottsplats o bollplaner 9 643 11 124 87% 1 481 10 080 93%

34030 - Ishallar och isbanor 11 906 13 429 89% 1 523 10 070 96%

34040 - Bad- och simanläggningar 8 593 8 497 101% -115 11 149 100%

34050 - Spår, leder och IP Skogen 677 663 102% -14 699 103%

35010 - Ungdomsgårdar 7 117 7 475 95% 358 6 559 87%

35020 - Ungdomsverksamhet 3 212 3 495 92% 283 3 515 79%

35030 - Fritid funkt.hind/junior 97 402 24% 305 293 61%

39910 - Förvaltn.ledning och stab 6 784 9 003 75% 2 219 4 345 64%

Summa 3 - Kultur och fritid 122 283 147 708 83% 25 192 115 060 83%
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Resultatreserv för kultur- och fritidsnämnden  
Kultur- och fritidsnämndens resultatreserv uppgår år 2017 till totalt 3 385 tkr.  

Enligt centrala direktiv får nämnden automatiskt använda (besluta om) resultatreserven upp till 

1 % av nettoomslutningen (för kultur-och fritidsnämnden innebär det ca 1 408 tkr). Om 

nämnden vill använda mer än 1 % av nettoomslutningen ska beslut fattas av kommunstyrelsen 

för att undvika konflikt med balanskravet.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i januari 2016 att kulturavdelningen skulle få ta i anspråk 

600 tkr av förvaltningens resultatreserv för att åtgärda och underhålla konst i offentlig miljö 

under 2016 och 2017. Efter år 2016 fanns 100 tkr kvar att använda. Nämnden har även 

beslutat att ta i anspråk 80 tkr för att genomföra femårsfirandet av Komedianten. Det innebär 

att kulturavdelningen har möjlighet att göra ett underskott på totalt 180 tkr.  

Förstudiekostnader som har intecknats av nämnden kommer enbart drabba 

resultatreserven/driften om investeringsprojekt inte blir av.  

Vad Belopp Beslutat i nämnd 

IB Kultur- och fritidsnämndens resultatreserv 2017 3 385 tkr  

- Åtgärder och underhåll av konst i offentlig miljö                       -100 tkr  Januari 2017 

- Femårsfirande av Komedianten                        -80 tkr November 2016 

UB Kultur- och fritidsnämndens resultatreserv 2017 exkl. 
förstudiekostnader 

3 205 tkr Aktuell månad 

   

Intecknade förstudiekostnader som ev. kan belasta 
resultatreserven: 

  

- Sjöaremossen omklädningsbyggnad -200 tkr September 2015 

- Konstgräsplan Håsten -200 tkr September 2017 

Totalt intecknade förstudiekostnader - 400 tkr Aktuell månad 

   

UB resultatreserv 2017 inkl. förstudiekostnader       2 805 tkr Aktuell månad 

 

 

”Resultatreserven 

består av tidigare 

års överskott. Den 

kan sedan användas 

för att göra specifika 

satsningar eller 

behöva nyttjas då ett 

underskott inträffar.  
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Investeringsutfall, analys och prognos  

Investeringsutfall totalt 

 

Analys och prognos  
I 2017 års investeringsbudget finns 2 000 tkr för ram för mindre verksamhetsinvesteringar och 

1 000 tkr för mindre konstnärlig gestaltning samt 750 tkr för inventarier till Läjets ungdomsgård 

(Gauen). Investeringsbudgeten uppgår därmed till 3 750 tkr för 2017. Hittills har 2 257 tkr 

använts. 

Under april köptes mål och avbytarbås till Påskbergsvallen för 220 tkr varav några av målen 

såldes vidare för ca 40 tkr. Under maj månad köptes möbler/inventarier till Kallbadhuset för 

totalt 201 tkr och kostnaden finansieras via Sparbanksstiftelsen. Under sommarmånaderna har 

två gräsklippare köpts in och budgeten är därmed nyttjat budgeten fullt ut. 

Investeringen på Läjets ungdomsgård följer plan, allt är inte inhandlat än men ingen avvikelse 

mot helårsbudgeten ska förekomma. Prognosen är att alla budgetmedel kommer användas 

under året.   

Under perioden har medel till mindre konstnärliga gestaltningar använts. Bland annat till 

gatukonst, ArtMadeThis. 

  

Projektstruktur Utfall jan - okt 2017 Budget 2017 Budget  2017 Jmf Utfall jan - okt 2017 

34101 - Verks.investeringar KOF 1 267 2 000 733

34104 - Mindre konstnärlig gestal 373 1 000 627

37401 - Läjet ungdomsgård, Gauen 617 750 133

Summa Investering 2 257 3 750 1 493Varbergs ishall 
Invigning 2013 
Investering ca 65 miljoner 
 

 

Komedianten  
Invigning 2012  
Investering ca 7 miljoner  
 

 

 
Varbergs nya simhall 
Invigning 2021 
Investering ca 380 miljoner 
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Ram för mindre verksamhetsinvesteringar (34101) som beslutats i nämnd under året 

Enligt riktlinjer måste inköpet av inventarier, maskiner eller liknande uppgå till minst 100 tkr 
och till högst 500 tkr 

 Utfall Budget Förbrukat 

Meröppet bibliotek  0 tkr 350 tkr 0 % 

Teknisk installation Komedianten 40 tkr 102 tkr 39 %  

Rotorklippare och cylinderklippare (nyttjat reserv för 
oförutsedda händelser) 

1 050 tkr 1048 tkr 100 % 

Inköp mål/avbytarbås  176 tkr 180 tkr 98 % 

PA-system och ljusrigg aulan Kulturskolan 0 tkr 300 tkr 0% 

Inköp möbler/inventarier Kallbadhuset  201 tkr 200 tkr 100 % 

Sparbankstiftelsens bidrag -200 -200 tkr 100 % 

Reserv för oförutsedda händelser  0 tkr 20 tkr 0% 

Trönninge idrottscentrum 
Invigning 2017 
Investering ca 150 miljoner 
 

 

 

 

 

 

 

Investering ca 380 miljoner 
 



Sida 13 Nyckeltal 

Nyckeltal (uppdateras till nämnd) 

Fritidsavdelnings nyckeltal 

Besöksstatisti k Ack aktuell Ack aktuell 

simanläggningar månad 2017 månad 2016 Procent jmf Totalt 2016 Totalt 2015 Totalt 2014 Totalt 2013 

Håstens simhall 

Pojkar 70824(57%) 58512 21,0% 82270 83640 saknas saknas 

Flickor 53 603 (43 %) 41862 28,0% 61082 65397 saknas saknas 
Totalt 124427 100374 24,0% 143 352 149037 168 700 159 931 

Veddige simhall 

Pojkar 7678 (51 %) 9064 -15,3% 12743 10982 saknas saknas 
Flickor 7 525 (49%) 8 219 -8,4% 11776 10406 saknas saknas 
Totalt 15 203 17 283 -12,0% 24519 21388 21109 24355 

Simstadion 

Pojkar 18956(49%) 20209 -6,2% 20209 22736 saknas saknas 

Flickor 19644(51 %) 20296 -3,2% 20296 23801 saknas saknas 
Totalt 38600 40505 -4,7% 40505 46537 45679 31288 

Samtliga simanläggningar 

Pojkar 97 458 (55%) 87785 11,0% 115 222 117358 saknas saknas 

Flickor 80772 (45%) 70377 14,8% 93154 99604 saknas saknas 
Totalt 178 230 158162 12,7% 208 376 216962 213 354 215000 

Simskolelever 

Pojkar 10439 (51 %) 10255 1,8% 11862 12393 saknas saknas 
Flickor 9861 (49%) 8944 10,3% 10085 10889 saknas saknas 
Totalt 20300 19199 5,7% 21947 23282 31827 30498 
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Besöksstatistik 

isanläggningar

Ack aktuell 

månad 2017

Ack aktuell 

månad 2016 Procent jmf Totalt 2016 Totalt 2015 Totalt 2014 Totalt 2013

Varbergs ishall

Pojkar 6 621 (62 %) 13 983 -52,6% ? 18600 saknas saknas

Flickor 4 003 (38 %) 3 520 13,7% ? 2645 saknas saknas

Totalt 10 624 17 503 -39,3% ? 21245 saknas saknas?

Veddige ishall

Pojkar 1 788 (65 %) 5 950 -69,9% ? 7907 saknas saknas

Flickor 950 (35 %) 1 018 -6,7% ? 1728 saknas saknas

Totalt 2 738 (100 %) 6 968 -60,7% ? 9635 saknas saknas

Sjöaremossens isbana

Pojkar  (0 %) 0 0,0% ? 7907 saknas saknas

Flickor 1 994 (73 %) 0 0,0% ? 1728 saknas saknas

Totalt 1 994 (73 %) 0 0,0% ? 9635 saknas saknas

Samtliga ishallar

Pojkar 8 409 (63 %) 19 933 -57,8% ? 26507 saknas saknas

Flickor 4 953 (37 %) 4 538 9,1% ? 4373 saknas saknas

Totalt 13 362 24 471 -45,4% ? 30880 saknas saknas

Antal uthyrda timmar

Ack aktuell 

månad 2017

Ack aktuell 

månad 2016 Procent jmf Totalt 2016 Totalt 2015 Totalt 2014 Totalt 2013

Idrottshallar 9 706 9 255 4,9% 14 652 15472 15 138 16 037

Gymnastiksalar 4 421 4 801 -7,9% 7 563 7382 7 721 8 400

Konstgräsplaner 4 431 3 334 32,9% 4 008 4130 4 734 3 718

Gräsplaner 3 186 4 091 -22,1% 4 300 4418 7 636 saknas

Ishallar 2 004 974 105,7% 974 3237 3 619 2 302

Isbanor 470 0 0,0% ? ? ? ?



Sida 15 Nyckeltal 

Kulturavdelnings nyckeltal 
Ack aktuell Ack aktuell 

,_ 

Besöksstatistik månad 2017 månad 2016 Procentjmf Totalt 2016 Totalt 2015 Totalt2014 

Komedianten 

Totalt 222 874 224080 -0,5% 265 612 267 945 263 776 

Antal besökare 

konsthallar 

Män (stickprov) 38% 50% -23,9% 49% 39% saknas 

Kvinnor (stickprov) 62% 50% 23,9% 51% 61% saknas 

Totalt 28530 8633 230,5% 27046 30734 26361 

Antal besökare 

programverksamhet 

vuxna 

Män 43% 50% -13,2% 47% 49% saknas 

Kvinnor 57% 50% 13,2% 53% 51% saknas 

Totalt 6754 1462 362,0% 8629 4 755 1518 

Antal besök ålder 13-

19 i aktiviteter 

Pojkar 34% 62% -44,4% 51% 46% saknas 

Flickor 66% 38% 72,4% 49% 54% saknas 

Totalt 348 168 107,1% 344 1125 saknas 

Antal besök ålder 0-12 

år i aktiviteter 

Pojkar 45% 45% -0,6% 45% 43% saknas 

Flickor 55% 55% 0,5% 55% 57% saknas 

Totalt 6223 2649 134,9% 8818 5689 3642 

Ack aktuell Ack aktuell 

Utlåningsstatistik* månad 2017 månad 2016 Procentjmf Totalt 2016 Totalt2015 Totalt 2014 

Män 30% 31% -3,5% 31% 30% 29% 

Kvinnor 70% 69% 1,6% 69% 70% 71% . 
Totalt 447069 474 831 -5,8% 553 695 554955 559 747 

Ålder13-19 

Pojkar 42% 40% 4,4% 41% 33% 30% 

Flickor 58% 60% -2,9% 59% 67% 70% 

Totalt 8878 8735 1,6% 10171 5560 5612 

*Utlån i ngsstatistiken går inte att få könsuppdelad för Campusbiblioteket, E-lånen och 

institutionsutlån 



Sida 16 Nyckeltal 

U ngdomsavdel ni ngens nyckeltal 
Besöksstatistik Ack aktuell Ack aktuell 

ungdomsgårdar månad 2017 månad 2016 Procentjmf Totalt2016 Totalt2015 - ·:~m4 
' 

Veddige 

Pojkar 57% 50% 13,9% 60% 61% 61% 

Flickor 43% 50% -13,9% 40% 39% 39% 

Totalt 1917 1700 12,8% 3452 4114 3 381 ,_ _,_ - - -
Stn 432 

Pojkar 52% 64% -18,9% 60% 78% 84% 

Flickor 48% 36% 33,5% 40% 22% 16% 

Totalt 3747 2507 49,5% 4993 1976 3 690 

Bua 

Pojkar 54% 77% -30,0"lo 56% 50% 58% 

Flickor 46% 23% 100,5% 44% 50% 42% 

Totalt 2388 1867 27,9% 3971 2509 2 380 

Tvååker 

Pojkar 55% 15% 264,7% 57% 56% 65% 

Flickor 45% 85% -46,7% 43% 44% 35% 

Totalt 5436 2599 109,2% 5503 3126 2494 

Träslövs läge 

Pojkar 53% 46% 14,9% 57% 56% 59% 

Flickor 47% 54% -12,7% 43% 44% 41% 

Totalt 4193 2243 86,9% 5658 5523 6065 

Mittpunkten (Håsten) 

Pojkar 67% 48% 39,8% 59% 59% 58% 

Flickor 33% 52% -36,7% 41% 41% 42% 

Totalt 2270 1565 45,0% 4210 5092 5 892 

Totalt ungdomsgårdar 

Pojkar 55% 61% -9,3% 58% 59% 63% 

Flickor 45% 39% 14,5% 42% 41% 37% 

Totalt 19 951 12481 59,9% 27787 22340 23902 

Ack aktuell Ack aktuell 

Kulturskolan månad 2017 månad 2016 Procentjmf Totalt2016 Totalt2015 Totalt 2014 

Antal arrangemang 28 0,0"/o 64 52 68 

Deltagande pojkar 347 0,0"/o 469 316 saknas 

Deltagande flickor 758 0,0"/o 912 694 saknas 

Besökare 6258 0,0"/o 7231 7120 saknas 



Månads rapport 
Utgåva: Månadsrapport oktober Rapportperiod: 2017-10-31 Organisation: 4 - Kultur 
och Fritidsnämnden 

VARBERGS 
KOMMUN 
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Ekonomi 

Konto: RR KOF   Verksamhet: Verksamhet 10000-93999 (drift)    Enhet: mnkr     

Ansvar Utfall jan - okt 

2017  

Budget 2017  Budget 2017 Jmf 

Prognos 2017  

Netto 2016  

4 - Kultur- och 

Fritidsnämnd 

    

40000000 - 

Christofer 

Bergenblock 

0,9 1,1 1,1 1,2 

41000000 - 

Christina 

Josefsson 

7,0 9,0 9,0 6,0 

411 - Fritidschef 54,4 65,4 65,4 60,9 

412 - Kulturchef 36,6 43,9 43,9 43,5 

413 - 

Avdelningschef 

ungdom 

23,5 28,3 28,3 27,8 

49999999 - 

Felkodat ansvar 

0,0   0,0 

Summa 4 - Kultur- 

och Fritidsnämnd 

 122,3  147,7  147,7  139,3 

Periodens resultat 

Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall efter oktober månad uppgår till 122,3 mnkr tkr (83% 

av budgeten förbrukad) varav intäkterna uppgår till 19 mnkr (16,7 mnkr fg år) och kostnaderna 

uppgår till 141,3 mnkr ( 132,6 mnkr). Motsvarande nettoutfall för samma period 2016 var 115,9 

mnkr (83% av budgeten var då förbrukad). Nettoutfallet ligger på samma procentuella 

förbrukning som föregående år och på samma nivå som har planerats. 
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Att intäkterna har ökat kan främst förklaras med att nämnden under året erhållit flera olika 

bidrag från stat/region. Ett exempel på det är ett bidrag från Statens kulturråd till kulturskolan 

på 1 000 tkr. Att kostnaderna ökat med 6,6% mellan åren beror dels på dem ökade bidragen 

som möjliggjort mer verksamhet och därmed också ökade kostnader. Men den främsta 

anledningen till kostnadsökningen är att Tresteget är i drift från och med halvåret 2017. 

Nettoutfallet ligger alltså på en planerad nivå efter oktober. Utifrån nuvarande resultat och 

tidigare års nettokostnadsutveckling är bedömningen att inga anmärkningsvärda avvikelser 

kommer att inträffa. 

Prognos helårsutfall 

Förvaltningen bedömer i dagsläget att inga anmärkningsvärda avvikelser kommer att inträffa 

utifrån lagd budget inklusive ianspråktagna medel (0,2 mnkr) ur resultatreserven. Under året 

har kultur- och fritidsnämnden beslutat att ta i anspråk 0,1 mnkr för åtgärder och underhåll 

av konst i offentliga miljöer samt 0,08 mnkr för att genomföra femårsfirandet av Komedianten. 

Därmed har nämnden rätt att göra ett underskott på 0,18 mnkr 

Investeringar 

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

Verksamhet: Verksamhet 10000-93999 (drift)     

 Utfall jan - okt 

2017  

Prognos 2017  Budget 2017  Budget 2017 Jmf 

Prognos 2017  

34101 - 

Verks.investeringar 

KOF 

1,3  2,0 2,0 

34104 - Mindre 

konstnärlig gestal 

0,4  1,0 1,0 

37401 - 

Ungd.gård/Daglig 

verks 

0,6  0,8 0,8 

Summa Alla 

Objekt/Projekt 

2,3  3,8 3,8 
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I 2017 års investeringsbudget finns 2 mnkr för ram för mindre verksamhetsinvesteringar och 

1 mnkr för mindre konstnärlig gestaltning samt 0,8 mnkr för inventarier till Läjets 

ungdomsgård (Gauen). Investeringsbudgeten uppgår därmed till 3,8 mnkr för 2017. Hittills 

har 2,3 mkr använts. 

Samtliga investeringar följer plan och några väsentliga avvikelser beräknas ej inträffa. 
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Personal 

Sjukfrånvaro 

Instruktion: 
Beskriv kortfattat aktuella insatser för att minska sjukfrånvaron. 

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

 2016 Okt - 2017 Sep  2015 Okt - 2016 Sep  

Andel anställda utan någon 

sjukfrånvaro 

42.38% 45.23% 

Sjukfrånvaro för samtliga 

anställda totalt, R12 

5.51% 5.96% 

Sjukfrånvaro för samtliga 

anställda 1-14 dagar, R12 

2.26% 2.16% 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller 

längre av total sjukfrånvaro, R12 

44.12% 44.83% 

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det av stor vikt att följa sjukfrånvaron och ge insatser 

om så behövs. Förvaltningen arbetar med att främja en god arbetsmiljö och arbetar med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Sjukfrånvaron har under den senaste 12-månadsperioden, i jämförelse med samma period 

2016, minskat på kultur- och fritidsförvaltningen. Vi kan se en förändring i 

sjukfrånvarosiffrorna, tidigare har där varit en konstant ökning av sjukfrånvaron under en 

period av två år, trenden är nu istället att det sker en minskning av sjukfrånvaron. 

Bedömningen är att de insatser som är insatta nu börjar ge resultat. 

Under perioden är den totala sjukfrånvaron 5,53 %, varav 1-14 dagar är 2,26 % och 60 dagar 

eller mer 44,12%. Det har skett en minskning av sjukfrånvaron i den långa sjukfrånvaron och 

en marginell ökning av den korta frånvaron. 

Antal anställda som inte har någon sjukfrånvaro under den senaste 12-månadsperioden, har 

minskat i förhållande till den föregående perioden. Cheferna arbetar aktivt med att främja 

hälsoaspekter och en god arbetsmiljö i förvaltningen. 
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Under 2017 har ett antal åtgärder vidtagits för att minska sjukfrånvaron. De åtgärder som 

vidtagits är: åtgärder kring långtidsfrånvaro, åtgärder kring korttidsfrånvaro, åtgärder i form 

av kompetensutvecklande insatser, åtgärder i form av att följa frisknärvaro och främja 

hälsoaspekter samt åtgärder/insatser för en ändamålsenlig organisation. 

Sysselsättningsgrad 

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

 2017 Sep  2016 Sep  

Sysselsättningsgrad för 

tillsvidareanställda 

89.06% 90.18% 

Inom Varbergs kommun finns ett politiskt beslut om att de anställda ska erbjudas önskad 

sysselsättningsgrad. Den anställde kan en gång om året skriftligt anmäla önskemål om ökad 

sysselsättningsgrad. Önskar man utökad sysselsättningsgrad endast på den nuvarande 

arbetsplatsen anmäler man detta till närmaste chef då en vakans och ett rekryteringsbehov 

uppstår. Den anställde kan också bli erbjuden en utökning utanför den egna arbetsplatsen 

och/eller utanför den befattning medarbetaren för närvarande har, förutsättningen är då att 

medarbetarna skall ha den kompetens som krävs för befattningen. 

Under perioden har den totala sysselsättningsgraden minskat något. Ingen har lämnat in 

önskemål om förändrad sysselsättningsgrad inom hela Varbergs kommun. 

Timavlönade 

Instruktion: 
Beskriv kortfattat aktuella insatser för att minska antalet timmar utförda av timalönad 
personal. 

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

 2016 Okt - 2017 Sep  2015 Okt - 2016 Sep  

Andel timmar utförda av 

timavlönade i % R12 

4.01% 6.46% 
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Andelen timmar som utförts av timavlönad personal har under perioden minskat på kultur- 

och fritidsförvaltningen. Under våren 2017 har insatser genomförts för att minska antalet 

timanställda. Dialog förs kontinuerligt kring vilka lösningar som är aktuella. 



6. Ny bad- och simanläggning i Varberg - Avstämning



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 128 Dnr KFN 2017/0112 

Remiss - motion om fri sommarsimskola 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar  

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför

nämndsmöte den 22 november.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Motion har lämnats till kommunfullmäktige om fri sommarsimskola från 

Johanna Palmelid (SD), Andreas Feymark (SD) samt Mia Petzäll (SD). 

Motionen handlar om vikten av att barn lär sig simma, framför allt utifrån 

säkerhetsperspektivet, för att förebygga drunkningsolyckor. Motionärerna 

vill också ha svar på om insjöar och hav kan användas under sommaren för 

simskoleverksamhet. Motionen har lämnats för yttranden till barn- och 

utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 23 oktober 2017. 

Remiss – Motion om fri sommarsimskola 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 



Beslutsförslag 1 (3) 
2017-10-23 Dnr: KFN 2017/0112-2 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Mari Hagborg Lorentzon,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Remiss - motion om fri sommarsimskola

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. avstyrka motionen.

Beskrivning av ärendet 
Motion har lämnats till kommunfullmäktige om fri sommarsimskola från 
Johanna Palmelid (SD), Andreas Feymark (SD) samt Mia Petzäll (SD). 
Motionen handlar om vikten av att barn lär sig simma framför allt utifrån 
säkerhetsperspektivet, att inte drunkna. Motionärerna vill också ha svar på om 
insjöar och hav kan användas under sommaren för simskoleverksamhet. 
Motionen har lämnats för yttranden till barn-och utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Remiss – Motion om fri sommarsimskola 

Övervägande 
Varbergs kommun består till stor del av stränder och närheten till vatten är en 
naturlig följd av detta. Att kunna simma är viktigt av flera olika skäl; att inte 
drunkna är det primära och viktigaste men också utifrån folkhälsoperspektiv, 
vatten är ett element som är skonsamt för personer i alla åldrar att träna i. 
Varbergs kommun tar emot en stor andel personer som kommer från en annan 
kulturell bakgrund där simkunnighet inte är självklart i vissa fall. Detta 
innebär att det är ett viktigt led i inkluderingen att dessa nyinflyttade även ges 
möjlighet att lära sig simma. 
Simskoleverksamheten inom Varbergs kommun är uppdelad i två delar: 

 Frivillig simskola som erbjuds alla kommuninvånare från det år de

fyller sex år, inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

 Obligatoriska simundervisningen som sker inom barn- och

utbildningsnämndens ansvarsområde och är kopplad mot mål i

läroplanen för olika årskurser.
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För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 

meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven hantera nödsituationer 
vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. 

Skolverket gjorde 2014 en uppföljning på nationell nivå avseende 
simkunnigheten hos elever i årskurs 6. Denna uppföljning visade att 
simkunnigheten uppgick till 95 %. En ökning med 3,3% hade skett sedan en 
tidigare mätning 2010 hos elever i årskurs 5. 

Simundervisningen är prioriterad verksamhet vid kommunens 
badanläggningar och utbildade simlärare från kultur- och fritidsförvaltningen 
bedriver enligt uppdrag från barn- och utbildningsnämnden simundervisning 
för elever. När det gäller simundervisningen under skoltid, planeras och 
genomförs den i nära dialog mellan kultur- och fritidsnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden. 
Kultur- och fritidsnämnden erbjuder avgiftsbelagd simundervisning under 
hela året. Detta är en tjänst som tillhandahålls kommuninvånare vilken 
innebär kostnader för kultur- och fritidsnämnden. För denna tjänst betalas 
simskoleavgift. 
Avgiftsbelagd simundervisning förekommer i hela landet. Göteborgs stad har 
genomfört pilotprojekt avseende kostnadsfri simskola inom grundskolans 
verksamhet med specialsatsning på framför allt bostadsområden med låg 
simkunnighet. Denna satsning är helt och hållet kopplad mot skolan och 
erbjuds ej till allmänhet. 

Varbergs kommun har många badplatser och vissa av dessa kan var lämpliga 
för simundervisning. I samband med byggnation av ny simanläggning i 
Varberg kommer nuvarande anläggning att rivas och verksamheten kommer 
under byggperioden att evakueras och bedrivas på resterande två 
simanläggningar. Möjligheter att använda badplatser vid sjö och hav för 
simundervisning kommer att utredas i dialog med hamn- och gatunämnden. 

Ekonomi och verksamhet 
Intäkterna för kultur- och fritidsnämnden vad det gäller simundervisning 
under sommaren uppgår till ca 600 tkr. 
Om motionen tillstyrks skulle intäktstappet behöva kompenseras genom att 
taxor och avgifter höjs vad det gäller entre och andra taxor under hela året. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina J osefsson Mari Hagborg Lorentzon 
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Motion till Varbergs kommunfullmäktige om fri sommarsimskola 

Att kunna simma och få bada med sina vänner är en stor frihet. Simning är skonsam träning och 

ett bra sätt att lära känna sin egen kropp. Men simkunnighet räddar också liv. Drunkning är den 

vanligaste dödsorsaken för barn näst efter trafikolyckor. Enligt Livräddarna dör ungefär tio barn i 

drunkningsolyckor per år. I statistiken finns en överrepresentation av barn med utomeuropeisk 

bakgrund med föräldrar från länder där få kan simma. Dessa barn hittas ofta på djupt vatten, 

vilket enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap indikerar att de har badat med vänner 

som trodde att de kunde simma. Ett barn som drunknar är en stor tragedi. Därför har skolan ett 

oerhört viktigt uppdrag att lära alla barn att simma. 

När skolverket år 2010 granskade simkunnigheten i årskurs fem visade det sig att 7 800 barn, 8,3 

procent av eleverna, inte var simkunniga. I den nya läroplanen som började gälla hösten 2011 

flyttades dessutom kravet för simkunnighet från årskurs fem till årskurs sex. Detta trots att många 

av de barn som drunknar är yngre än tolv år. Nollvision är det enda rimliga när det gäller 

drunknings olyckor för barn. Kommunen måste ta sitt ansvar. Ju tidigare barnen börjar simma 

desto större är chansen att de blir simkunniga enligt Simförbundet. Därför bör simkunnighet vara 

ett krav från årskurs tre, inte vid årskurs sex som idag. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att: 

ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten för kommunen att erbjuda fri 

sommarsimskola för barn från 6 år och uppåt. 

Att undersöka om insjöarna i Varbergs kommunen samt havet kan användas för 

simskoleundervisning. 

Johanna Palmelid (SO) 

Andreas Feymark (SO) 

Mia Petzäll (SO) 

Sverij~h-aiuM 
;"/''1'''> 

V ar bergs kommun 
Kommunstyrelsen 

-os~ 1 s 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 129 Dnr KFN 2017/0169 

Riktlinjer för reklam 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför

nämndens möte den 22 november.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Föreningar inom Varbergs kommun har haft möjlighet att mot avgift 

erhålla reklamplats vid kommunala anläggningar. Denna avgift fastställs av 

kommunfullmäktige varje år efter förslag från kultur- och fritidsnämnden. 

Efter att synpunkter från enskilda föreningar och Idrottsrådet har 

inkommit fick kultur- och fritidsförvaltningen uppdrag från nämnden att 

utreda konsekvenser om avgiften för reklamplatser avskaffas. Denna 

utredning presenterades vid nämndes sammanträde 21 juni 2017 och 

kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om att avskaffa denna avgift från 

och med o m 1 januari 2018. Vidare gavs förvaltningen i uppdrag, KFN § 62, 

att ta fram riktlinjer för reklamplatserna. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens beslutsförslag daterat den 30 oktober 2017. 
Protokollsutdrag 21 juni 2017 § 62 

Övervägande 

Kultur – och fritidsnämnden vill ge föreningar möjlighet att öka sina 

intäkter genom att kostnadsfritt erbjuda reklamplatser vid de kommunala 

anläggningarna. Det är viktigt att fastställa hur detta ska ske. Antagande av 

riktlinjer för nyttjande av reklamplatser vid kommunala anläggningar 

innebär ett tydliggörande för rutiner och förhållningssätt mellan kultur- 

och fritidsnämnden och bidragsberättigade föreningar inom Varbergs 

kommun. Riktlinjerna reglerar under vilka former reklam kan och får 

förekomma vid idrottsanläggningarna inom nämndens ansvarsområde. De 

innehåller syfte, villkor och fördelningsprincip för hur reklamplatserna får 

nyttjas. Riktlinjerna ger stöd vid upprättande av överenskommelse mellan 

nämnden och föreningar.    

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

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Mari Hagborg Lorentzon,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Riktlinjer för upplåtande av reklamplats vid kommunala 
anläggningar

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att: 
1. Godkänna riktlinjer för föreningars möjligheter att

kostnadsfritt erhålla reklamplats vid kommunala
anläggningar.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att teckna överenskommelser
med föreningar som avser använda sig av reklamplatser.

Beskrivning av ärendet 

Föreningar inom Varbergs kommun har haft möjlighet att mot avgift erhålla 
reklamplats vid kommunala anläggningar. Denna avgift fastställs av 
kommunfullmäktige varje år efter förslag från kultur- och fritidsnämnden. 
Efter att synpunkter från enskilda föreningar och Idrottsrådet har inkommit 
fick kultur- och fritidsförvaltningen uppdrag att utreda konsekvenser om 
avgiften för reklamplatser avskaffas. 
Denna utredning presenterades vid nämndes sammanträde 21 juni 2017 och 
kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om att avskaffa denna avgift fr o m 1 
januari 2018. Förvaltningen fick även uppdrag av nämnden att ta fram förslag 
på riktlinjer för reklamplatser till nämndens sammanträde i november. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 21 juni 2017 §62 

Övervägande 

Kultur – och fritidsnämnden vill ge föreningar möjlighet att öka sina intäkter 
genom att kostnadsfritt erbjuda reklamplatser vid de kommunala 
anläggningarna. Det är viktigt att fastställa hur detta ska ske. Antagande av 
riktlinjer för nyttjande av reklamplatser vid kommunala anläggningar innebär 
ett tydliggörande för rutiner och förhållningssätt mellan kultur- och 
fritidsnämnden och bidragsberättigade föreningar inom Varbergs kommun. 
Riktlinjerna reglerar under vilka former reklam kan och får förekomma vid 
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idrottsanläggningarna inom nämndens ansvarsområde. De innehåller syfte, 
villkor och fördelningsprincip för hur reklamplatserna får nyttjas.  
Riktlinjerna ger stöd vid upprättande av överenskommelse mellan 
förvaltningen och föreningar.    

Jämställdhetsbedömning 

Arbetet med att öka jämställdheten är en prioriterad fråga för nämndens 
arbete gentemot föreningar. De föreningar som berörs av avgifter för 
reklamskyltar har sin verksamhet helt eller delvis, i de av kommunen ägda 
anläggningarna. Inom de föreningar som är verksamma i de anläggningar som 
berörs är majoriteten pojkar, både vad gäller medlemmar och aktiviteter.   
I det förslag om riktlinjer för reklamplatser fördelas reklamplatserna lika 
mellan de föreningar som har sin huvudsakliga hemvist på anläggningen. 
Detta innebär att möjligheten till reklamintäkter är lika stor för alla föreningar 
oavsett medlemssammansättning avseende kön. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Mari Hagborg-Lorentzon 
Förvaltningschef Avdelningschef Fritid 

Protokollsutdrag 
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Fritid

Mari Hagborg Lorentzon,

Riktlinjer för upplåtande av reklamplats vid kommunala idrottsanläggningar 

Syfte 

Bidragsberättigade föreningar verksamma inom Varbergs kommun har rätt att utan kostnad 

erhålla reklamplatser vid de kommunala idrottsanläggningarna. Detta för att ge föreningarna 

ökade intäktsmöjligheter.  

Villkor 

• För att kunna erhålla reklamplats ska föreningen vara bidragsberättigad.

• Reklamplats kan erhållas utan kostnad på idrottsanläggning där föreningen
har sin huvudsakliga hemvist.

• Innehållet i marknadsföringen, både vad gäller text och bild ska
överensstämma med Varbergs kommuns värdegrund. Jämställdhet,

folkbildning, folkhälsa, demokrati och tillgänglighet är värderingar som ska

genomsyra all den verksamhet som kommunen bedriver inom kultur- och

fritidsområdet.

• Reklam för tobak, alkohol samt anstötlig t.ex. sexistisk eller rasistisk reklam
får inte förekomma.

• Kultur- och fritidsnämnden kan omedelbart avsluta överenskommelse om en
sponsor bedöms av Varbergs kommun inte dela och agera utifrån värderingar

och principer enligt ovan.

• Uppsättning av reklamskyltar får endast ske på avsedda godkända platser och
efter att godkännande skriftligt lämnats av kultur- och fritidsnämnden.

Detta gäller all form av reklam/marknadsföring såsom skyltar, sargreklam,

isreklam osv. Inga muntliga överenskommelser får förekomma

• Föreningen ansvarar för anskaffandet, kostnaderna, uppsättandet och
underhållet av allt reklammaterial. Föreningen är i förhållande till kultur- och

fritidsnämnden ansvarig för eventuella skador och annan åverkan som

uppkommer på grund av reklammaterial eller om uppsättningen/monteringen

utförts på felaktigt sätt.

• Kultur- och fritidsnämnden avsäger sig allt ansvar för skada som åsamkas
föreningens reklammaterial.

• Utöver skyltar kan annan tillfällig reklam finnas i anläggningarna under
evenemang. Den får placeras ut på lämpliga platser i samråd med kultur- och

fritidsnämnden. Hänsyn ska tas till tillgänglighetsaspekter och estetik.

Permanenta skyltar kan komma att övertäckas och skymmas av andra
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föreningars eller arrangörers reklammaterial under matcher och evenemang. 

Efter avslutat evenemang tas täckningen bort. 

• Brister föreningen i fullgörandet av sina skyldigheter avseende reklamrätten
och inte vidtar nödvändiga åtgärder efter uppmaning från förvaltningen, är

reklamrättigheterna omedelbart förverkade.

Fördelning av reklamplatser 

• Ansökan med beskrivning av storlek och innehåll avseende reklamskyltar ska

inkomma skriftligt till kultur- och fritidsnämnden.

• Fördelning av reklamplats meddelas skriftligt av kultur- och fritidsnämnden

efter att ansökan har inkommit.

• Vid de idrottsanläggningar där fler än en förening har sin hemvist fördelas

platserna lika mellan de aktuella föreningarna.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 130 Dnr KFN 2017/0147 

Föreningen Skällingegården - ansökan om 
investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden 

1. föreslå kommunfullmäktige att bevilja Föreningen Skällingegården
299 600 kr (30 %)  av sökt belopp för renovering och ombyggnation under 
förutsättning att Boverket beviljar sin andel (50%). 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Föreningen Skällingegården ansöker om bidrag hos Boverket och Varbergs 

kommun för renovering och ombyggnation till en total kostnad om 998 665 

kr. Fördelningen är 50 % Boverket 449 332 kr, 30 % Varbergs kommun 

299 600 kr och föreningen Skällingegården återstående 20 %. Ett 

övergripande mål med renoveringen är att göra lokalen tillgänglig för alla. 

Föreningen vill sätta in ny ventilation, dränera för att undvika fortsatt 

fuktläckage i väggar och golv, lägga in nytt golv och renovera väggar, sätta 

in akustiktak, installera bergvärme och sätta en hiss i trappan ner till 

källaren. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen beslutsförslag daterat den 22 oktober 2017. 

Föreningen Skällingegårdens ansökan 2017-09-19. 

Övervägande 

Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad 

ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden, 

kommunen för 30 % och föreningen för återstående del. Vad det gäller 

bidrag för tillgänglighetsskapande åtgärder lämnar Boverket bidrag för hela 

kostnaden upp till 200 000 kr.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Mari Hagborg Lorentzon,    

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun    0340-880 00 212000-1249    
  TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg        www.varberg.se 
 

Föreningen Skällingegården – ansökan om 
investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler 
(till Boverket) 

 
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja Föreningen Skällingegården 299 600 kr, 30 % 
av sökt belopp för renovering och ombyggnation under förutsättning att 
Boverket beviljar sin del av det sökta beloppet. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreningen Skällingegården ansöker om bidrag hos Boverket för renovering 
och ombyggnation till en total kostnad om 998 665 kr. Vilket fördelas 50 % 
Boverket 449 332 kr, 30 % Varbergs kommun 299 600 kr och föreningen 
Skällingegården återstående 20 %. Ett övergripande mål med renoveringen är 
att göra lokalen tillgänglig för alla, både när man är begränsad i rörlighet, syn 
och hörsel men också att luften i lokalerna inte hindrar människor att vistas 
där. Föreningen vill sätta in ny ventilation, dränera för att undvika fortsatt 
fuktläckage i väggar och golv, lägga in nytt golv och renovera väggar, sätta in 
akustiktak, installera bergvärme och sätta en hiss i trappan ner till källaren. 
 
Övervägande 
 
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad ger 
staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 % av kostnaden, kommunen 
för 30 % och föreningen för återstående del. Vad det gäller bidrag för 
tillgänglighetsskapande åtgärder lämnar Boverket bidrag för hela kostnaden 
upp till 200 000 kr.  
 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
 
 
Christina Josefsson  Mari Hagborg Lorentzon 
Förvaltningschef  Fritidschef  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Kfn au § 131 Dnr KFN 2017/0153 

 
 

Personuppgiftsbiträdesavtal Draftit 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 
1. teckna personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören Draftit AB. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har tecknat avtal med Draftit AB som levererar ett 

ITbaserat stöd för dataskyddsarbete. Draftit är en så kallad molntjänst, 

vilket innebär att exempelvis processorkraft, lagring och funktioner 

tillhandahålls av leverantör som tjänster över Internet. Den som använder 

en molntjänst för personuppgiftsbehandling är personuppgiftsansvarig för 

behandlingen även om den utförs av molntjänstleverantören eller dess 

underleverantörer. Leverantören och alla underleverantörer som anlitas för 

behandlingen är den personuppgiftsansvariges personuppgiftsbiträden. Det 

är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att personuppgiftslagen 

och andra lagar följs. Den personuppgiftsansvarige ska göra en 

laglighetskontroll samt genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för att 

bedöma om det är möjligt att anlita molntjänstleverantören för behandling 

av de tänkta personuppgifterna, vilken säkerhetsnivå som är lämplig och 

vilka åtgärder som behöver vidtas. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 3 oktober 2017. 

Kommunstyrelsen protokoll 2017-08-29, § 194. 

Personuppgiftsbiträdesavtal, bilaga C och licensavtal 

 

Övervägande 
De personuppgifter som kommer att hanteras i systemet är främst uppgifter 

om kontaktpersoner i verksamheten, till exempel namn, telefonnummer 

och mejl. Kommunkansliets bedömning är att det inte finns några risker 

med behandlingen och att den är laglig enligt personuppgiftslagen. Enligt 

personuppgiftslagen är dock respektive nämnd att betrakta som 

personuppgiftsansvarig och behöver därmed teckna ett separat 

personuppgiftsbiträdesavtal med Draftit. 

 

Kommunstyrelsen föreslår därför den 29 augusti 2017, § 194,  respektive 

nämnd och bolag teckna personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören 

Draftit AB. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Jolanta Mittag,    
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Personuppgiftsbiträdesavtal Draftit 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
1. teckna personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören Draftit AB. 

 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har tecknat avtal med Draftit AB som levererar ett 
ITbaserat stöd för dataskyddsarbete. Draftit är en så kallad molntjänst, vilket 
innebär att exempelvis processorkraft, lagring och funktioner tillhandahålls av 
leverantör som tjänster över Internet. Den som använder en molntjänst för 
personuppgiftsbehandling är personuppgiftsansvarig för behandlingen även 
om den utförs av molntjänstleverantören eller dess underleverantörer. 
Leverantören och alla underleverantörer som anlitas för behandlingen är den 
personuppgiftsansvariges personuppgiftsbiträden. Det är den 
personuppgiftsansvarige som ansvarar för att personuppgiftslagen och andra 
lagar följs. Den personuppgiftsansvarige ska göra en laglighetskontroll samt 
genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för att bedöma om det är möjligt att 
anlita molntjänstleverantören för behandling av de tänkta personuppgifterna, 
vilken säkerhetsnivå som är lämplig och vilka åtgärder som behöver vidtas. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen protokoll 2017-08-29, § 194. 

Personuppgiftsbiträdesavtal, bilaga C och licensavtal 

 

Övervägande 
De personuppgifter som kommer att hanteras i systemet är främst uppgifter 
om kontaktpersoner i verksamheten, till exempel namn, telefonnummer och 
mejl. Bedömningen är att det inte finns några risker med behandlingen och att 
den är laglig enligt personuppgiftslagen. Enligt personuppgiftslagen är dock 
respektive nämnd att betrakta som personuppgiftsansvarig och behöver 
därmed teckna ett separat personuppgiftsbiträdesavtal med Draftit. 
Kommunstyrelsen föreslår därför den 29 augusti 2017, § 194 respektive nämnd 
och bolag teckna personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören Draftit AB. 
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Mellan 

Varbergs kommun (212000-1249), 

Stadshus AB (556674-7878), 

Licensavtal 

Hallands Hamnar Varberg AB (556153-6599), 

Varbergs Fastighets AB (556082-0705), 

Varberg Event AB (556642-2019), 

Varbergs Bostad AB (556502-4220), 

Vatten & Miljö i Väst AB (556764-7606), nedan "Kunden", 

och 

DraftlT AB, (556578-3957), nedan "Leverantören", 

har följande avtal träffats. 

(bl) Draftit 

Avtalsid: AVT-2017-309362 

Kunden och Leverantören benämns även nedan gemensamt "parterna" och var och en såsom "part". 

Detta Licensavtal består av detta dokument samt följande bilagor: 

Bilaga A - Specifikation av tjänsten 

Bilaga B - Ersättning 

Bilaga C - Personuppgiftsbiträdesavtal 

Bilaga D - Informationssäkerhet 

1. Syfte 

Detta Licensavtal gäller mellan Kunden och Leverantören för tillgång via Internet till tjänsten som 

anges i Bilaga A (härefter kallat "Tjänsten"). De fysiska personer som får tillgång till Tjänsten via 

Kunden definieras i Avtalet som" Användare". 

Detta avtal är parternas fullständiga överenskommelse kring avtalade Licensprodukter. Inga digitala 

eller andra liknande presenterade villkor (s.k. clickwrap terms) skall gälla mellan parterna. 
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2. Kontaktpersoner 

Kontaktpersoner för detta Licensavtal är för: 

Leverantören: Daniel Leffler Bjergestam och för, 

Kunden: Marcus Andersson. 

3. Avtalstid och förlängning 

3.1 Licensavtalet träder i kraft när Parterna undertecknat avtalet enligt punkt 19 i detta Avtal 

(härefter kallat "lkraftträdelsedatum"). 

3.2 Avtalet gäller i 14 månader från lkraftträdelsedatumet (härefter kallat 11 Avtalsperioden"). Avtalet 

förnyas därefter automatiskt med 12 månader åt gången om det inte sägs upp av en Part med 30 

dagars skriftlig uppsägning före förnyelsetidpunkten (härefter kallat "Förnyelse"). 

4. Ersättning 

4.1 Alla priser som Kunden skall betala för Tjänsten framgår av Bilaga B (härefter kallat 

"Ersättningen"). Kunden skall betala ersättning som anges i Bilaga B för hela Avtalsperioden enligt 

punkt 4.2-4.5. 

4.2 Alla priser är angivna i svenska kronor och är exklusive mervärdeskatt. 

4.3 Faktura skall betalas senast 30 dagar från Kundens mottagande av fakturan. 

4.4 Om Kunden inte betalar enligt avtalad tid, har Leverantören rätt till dröjsmålsränta på det belopp 

som förfallit till betalning med 8 %. 

4.5 Leverantören har rätt till att ändra Ersättningen den 1 januari varje år. Kunden ska ha rätt att säga 

upp avtalet vid eventuell prisjustering. Avtalet löper då under ytterligare en Avtalsperiod med det 

ursprungliga överenskomna Ersättningen och upphör därefter. 

5. Rättigheter 

5.1 Samtliga rättigheter till Tjänsten ägs av Leverantören eller tredjepart som Leverantören har avtal med. 

5.2 Detta Licensavtal ändrar inte de upphovs-, nyttjande- eller immateriella rättigheter Parterna hade 

före avtalets ingående. Leverantören ger Kunden en icke-exklusiv, icke-överförbar nyttjanderätt till 

Tjänsten under avtalets giltighet som endast omfattar de befogenheter som är nödvändiga för att 

använda Tjänsten med hänsyn till Licensavtalets syfte enligt Punkt 1. 

5.4 Kunden behåller äganderätten till all data som lagras eller processas med hjälp Tjänsten. 

Detsamma gäller resultatet av Leverantörens eventuella behandling av sådan data. Leverantören har 

tillgång till data som nämnts ovan uteslutande i den utsträckning som är nödvändigt för att 

Leverantören skall kunna uppfylla sina åtaganden enligt detta Licensavtal. Kund ska ha rätt till att 
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erhålla sin data i Excel format för information som matats in i tjänsten och eventuella dokument i 

ursprungsformat som Kunden lagt in i Tjänsten. 

6. Tystnadsplikt 

6.1. Leverantören förbinder sig att inte för tredje man röja konfidentiell information. All information 

inlagd i Tjänsten av Kunden (inklusive dess Användare} ska anses konfidentiell med undantag för: 

a} information som är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot Licensavtalet; 

b} information som Leverantören kan visa att denne redan kände till vid mottagandet från Kunden; 

c} information som Leverantören mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i 

förhållande till denne. Leverantören har dock inte rätt att avslöja för tredje man att samma 

information även mottagits från Kunden; 

d} information till myndigheter och domstolar i förhållande till vilka upplysningsskyldighet föreligger 

för Leverantören eller för att Leverantören ska kunna tillvarata sin rätt enligt detta Licensavtal. Dock 

gäller att Leverantören i sådana sammanhang ska begära sekretess för lämnad information. 

6.2. Leverantören förbinder sig vidare att tillse att dess anställda, konsulter och styrelseledamöter 

inte till tredje man vidarebefordrar konfidentiell information. 

6.3 Tystnadsplikten gäller också efter det att Licensavtalet upphör. Anställda eller andra som 

frånträder sin tjänst eller uppdrag hos en av Parterna, skall omfattas av tystnadsplikt efter att denna 

person frånträtt sin anställning eller uppdrag. Tystnadsplikten upphör fem (5) år efter avtalets 

upphörande. 

7. Användare 

Kunden är ansvarig för Användarnas nyttjande av Tjänsten. Information från Tjänsten skall inte utan 

Leverantörens skriftliga samtycke, reproduceras, överföras eller användas av tredje part. 

8. Utförande 

Leverantören ska vid Tjänstens utförande använda för ändamålet kompetent personal och i övrigt 

utföra Tjänsten med den skicklighet, snabbhet, omsorg och fackmannamässigt som Kunden har 

anledning att förvänta. 

9. Support 

9.1 Teknisk support på Tjänsten sker genom e-post till support@draftit.se och telefon 040-25 88 80. 

Supporten är öppen mellan 9 -12 och 13 -16 svensk tid1 varje helgfri vardag. Supporten besvarar 

frågor hänförliga till den tekniska plattformen och användarkonton. 

1 Centraleuropeisk tid UTC+Ol:OO och under sommaren Centraleuropeisk sommartid +02:00. 
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9.2 För ärenden som avser Draftit Förteckning och som rapporterats till Leverantörens support gäller 

att Leverantören ska återkoppla inom tjugofyra (24) timmar från Leverantörens mottagande av 

ärendet (helger och röda dagar exkluderade). 

9.3 För det fall Leverantören inte återkopplar enligt punkt 9.2. har Kunden rätt till prisavdrag 

motsvarande uppkommen skada, dock högst uppgående till innevarande licensersättning med 

avdrag för den tid som licensen nyttjats under innevarande år. 

10. Driftssäkerhet 

10.1 Driften av Tjänsten sker via en eller flera moln-lösningar som levereras av våra 

hostingleverantörer (härefter benämnda som "Hostingleverantörer"). I driften av tjänsteplattformen 

inkluderas operativ övervakning och s.k. failover. Säkerhetskopiering av Leverantörens 

tjänsteplattformar företas dagligen. Hostingleverantören använder brandvägg, antivirus, brandskydd 

och klimatkontroller. 

10.2 Drift av tjänsteplattformen bedrivs i samma servermiljö som Leverantörens övriga produkter. 

Leverantören förbehåller sig rätten till att utföra service, rätta eventuella fel, genomföra 

uppgraderingar och uppdateringar. Leverantören har regelbundna schemalagda servicefönster en 

gång per vecka. Kunden informeras tydligt om detta på Tjänstens inloggningssida. Under denna tid 

kan det hända att plattformen tas ur bruk eller inte fungerar som avsett. Leverantören skall varsla 

Kunden om planerad nedtid utöver schemalagda servicefönster 7 dagar före arbetet genomförs. 

Schemalagda servicefönster enligt denna punkt ska inte anses som nedtid enligt punkt 10.3. 

10.3 Leverantören åtager sig att upprätthålla en upptid på 98% mätt som ett genomsnitt över hela 

Avtalsperioden. Driftgarantin gäller inte nedtid som beror på omständigheter Leverantören inte 

direkt kan klandras för och som är hänförliga till handlingar eller omständigheter förorsakade av 

underleverantörer (inkluderat Hostingleverantörer), tredjeparter, Kunden eller Force Majeure (som 

definierat nedan i detta avtal). 

10.4 Om tillgängligheten är lägre än Driftgarantin enligt 10.3 har Kunden rätt till prisavdrag 

motsvarande uppkommen skada, dock alltid ett begränsat belopp motsvarande innevarande 

licensersättning med avdrag för den tid som licensen nyttjats under innevarande år. 

11. Immateriella rättigheter 

11.1 Leverantören ansvarar för att Tjänstens tillhandahållande inte utgör intrång i tredje mans 

immateriella rättigheter. Leverantören åtar sig att hålla Kunden skadeslös avseende krav från tredje 

man som riktas mot Kunden och som grundas på att Kundens användning av Tjänsten, enligt tredje 

man, gör intrång i tredje mans rättigheter. Kunden är ansvarig för att inte publicera material som 

kränker annan parts upphovsrätt. 

11.2 Om tredje part gör gällande mot Kunden att användandet av Tjänsten medför intrång i tredje 

parts immateriella rättigheter skall Kunden snarast möjligt informera Leverantören skriftligt. 
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11.3 Leverantören skall för egen räkning hantera kravet. Kunden skall i rimlig utsträckning bistå 

Leverantören. 

12. Personuppgifter 

Parterna har ingått ett personuppgiftesbiträdesavtal, se Bilaga C. De personuppgifter som 

Leverantören kommer att behandla för Kundens räkning är identitets- och kontaktuppgifter till 

sådana personer hos Kund som är ansvariga för ett register eller behandling av personuppgifter. 

Själva uppgifterna som finns i register eller behandling hos Kund blir inte föremål för behandling 

enligt detta avtal. Leverantören får inte behandla personuppgifter på något annat sätt än det som 

följer av personuppgiftsbiträdesavtalet och detta Licensavtal. Vid motstridiga uppgifter gäller 

personuppgiftsbiträdesavtalet före detta avtal när det gäller behandling av personuppgifter. 

13. Säkerhet 

Leverantören går igenom säkerheten på sina plattformar kontinuerligt och arbetar aktivt med 

förebyggande av eventuella intrångsförsök. Leverantören förpliktar sig att upprätthålla 

marknadsmässig säkerhet för sina plattformar. 

14 Förtida upphörande 

14.1 Part har rätt att säga upp Licensavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten gör sig 

skyldig till väsentligt brott mot detta Licensavtal och inte inom 14 dagar vidtar rättelse efter skriftlig 

anmodan härom. 

14.2 Leverantören har rätt att säga upp Licensavtalet till omedelbart upphörande om Kunden inte 

erlagt betalning trots betalningspåminnelse ställd till Kundens kontaktperson för Licensavtalet. 

14.3 Kunden har rätt att säga upp Licensavtalet till omedelbart upphörande om Leverantören inte 

avhjälpt fel i Tjänsten inom 30 dagar från Kundens reklamation. Vad som nu sagts gäller inte fel som 

är utan betydelse för den avsedda användningen och som inte innebär en väsentlig olägenhet för 

Kunden. 

14.4. Vardera parten har rätt att häva Licensavtalet om den andra parten försätts i konkurs, upptar 

ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan antas ha kommit på obestånd. 

14.5. Uppsägning ska vara skriftlig. 

14.6 Vid förtida upphörande av detta Licensavtal enligt Punkt 14 har Parten som säger upp avtalet 

rätt till ersättningsbetalning motsvarande det belopp som kvarstår av kontraktsvärdet i förhållande 

till Avtalsperioden. 
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15. Ansvarsbegränsningar 

15.1 Leverantörens skadeståndsansvar är, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, 

begränsat till direkta förluster. Leverantörens skadeståndsansvar begränsat till ett belopp 

motsvarande licensavgiften för innevarande år. 

15.2 Ersättning för indirekta förluster ansvarar Leverantören inte för. Indirekta förluster omfattar, 

men är inte begränsat till, förlust av data, utebliven vinst, uteblivna besparingar och krav från tredje 

man. 

16. Force majeure 

16.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Licensavtalet på grund av omständighet 

som part inte råder över, såsom åsknedslag eller blixt, eldsvåda, krig, mobilisering eller 

militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser och upplopp 

samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter 

som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för 

prestation och befrielse från eventuellt vite, skadestånd och andra påföljder. 

16.2 Part som anser att en förhindrande omständighet enligt punkten 16.1 föreligger ska omedelbart 

informera motparten därom skriftligen. Parterna ska samråda kring vilka åtgärder som bör vidtas 

med anledning den aktuella omständigheten. 

16.3 Om Licensavtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats för längre tid än två (2) veckor på 

grund av sådan omständighet som anges i punkten 16.1 äger part skriftligen frånträda Licensavtalet. 

Vid sådant frånträdande ska vardera parten bära egna kostnader orsakade av frånträdet. Av Kunden 

erlagd avgift för Tjänsten ska återbetalas till den del den motsvarar kontraktsvärdet för den 

återstående avtalstiden. 

17. Övrigt 

17.1 Part får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Licensavtalet utan den andre 

partens skriftliga medgivande. 

17.2 Ändringar eller tillägg till detta Licensavtal skall vara skriftligt och undertecknat av båda 

Parterna. 

17.3 Användandet av Tjänsten och information som finns i Tjänsten sker på kundens och 

Användarens egen risk. Leverantören skall under inga omständigheter svara för skador eller 

kostnader som uppstår i förbindelse med användandet av Tjänsten. 
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18 Tillämplig lag och tvistlösning 

Svensk rätt ska vara tillämpligt på Licensavtalet. Tvister som uppstår i anledning av Licensavtalet ska 

slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms 

Handelskammaresskiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte 

SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter 

bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om 

skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. 

Sekretessåtagandena i detta Licensavtal ska tillämpas på skiljeförfarandet och på beslut eller 

skiljedom som fastslås under sådant förfarande. 

******************************** 

Av detta avtal har två originalexemplar upprättats och parterna tagit var sitt exemplar. 

ule'Jkrif er 
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Bilaga A - Specifikation av Tjänsten 

Draftit Förteckning 

Användningsområde 
Produkten stödjer kundens arbete för att uppnå regelefterlevnad av artikel 30 General Data 
Protection Regulation ((EU) 2016/679). Basen är en sammanställning över 
personuppgiftsbehandlingar inom kundens organisation för att uppnå ett ordnat och systematiserat 
arbete med personuppgifter. 

Beskrivning av produkt och funktioner 
Grunden för produkten är en databas som byggs upp med uppgifter inhämtade från frågeformulär. 
Formulären besvaras av inloggade eller externa användare som skapar beskrivningar över kundens 
personuppgiftsbehandlingar. 

Följande funktioner ingår i produkten, 

Databashantering och databasöversikter för personuppgiftsbehandlingar 

Formulär med frågebatterier skapade av dataskyddsexperter 

Funktioner för att redigera och justera formulär 

lnbjudningsfunktionalitet, e-post och meddelandefunktioner 

Användarhantering och behörighetsstyrning 

Sökmotor, filtreringssystem och rapporter 

Aktivitets ha nte ring 

lnställningsfunktioner för formulär, kontakter, dokument, personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträden. 

Teknisk specifikation 
Produkten är en molnbaserad SaaS, Software as a Service som är utvecklad på Episerver CMS. 
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Draftit Dataskydd 

Användningsområde 
Produkten stödjer kundens arbete för att skapa ett långsiktigt och hållbart arbete med 
dataskyddsfrågor. Syftet är att bidra till kundens arbete med att lösa löpande uppgifter inom 
dataskydd. Basen är en handbok i dataskydd som besvarar kundens frågor om varför, vad, hur samt 
bidrar med verktyg för att utföra uppgifter och aktiviteter. 

Beskrivning av produkt och funktioner 
Användaren har ständig tillgång till innehållet i produkten genom det webbaserade gränssnittet. 
Genom att göra slagningar i handboken eller sökningar letar sig användaren fram till relevant 
område. Innehållet i produkten levererar lösningar på vanliga frågor och problem genom att beskriva 
hanteringen och leverera nödvändiga verktyg somt.ex. dokumentmallar. 

Användaren behöver inte vara utbildad inom området för att kunna använda produkten och utföra 
behandlade uppgifter. 

Följande funktioner ingår i produkten, 

Handbok, baserad på gällande lagstiftning och regler. 
Frågeservice, möjlighet att ställa frågor till Draftits experter på innehållet i produkten. 
Svarsgaranti på två arbetsdagar. 
FAQ - sammanställning på vanliga frågor och svar i frågeservicen. 
Gör-så-här-guider som beskriver hur uppgifter ska utföras. 
Processbeskrivningar som hjälper användaren att utföra uppgifter över tid. 
Dokument och mallar, utformade för att användas i verksamheten. T.ex. policys, riktlinjer och 
avtalsunderlag. 
Nyhetsbevakning 
Produktbrev 
Sökmotor 
Responsiv design, mobilanpassad 
Tillhörande mobilapplikation 
Kommentar och favoritfunktion 
Produktsupport 

Teknisk specifikation 
Produkten är en molnbaserad SaaS, Software as a Service, som är utvecklad på Episerver CMS. 
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Bilaga B - Ersättning 

1.1 Ersättning for tjänsten 

Kunden skall betala ersättning för tjänsten enligt Licensavtalets punkter 4.1- 4.5. Ersättningen betalas 
som en engångsbetalning för hela avtalsperioden. 

1.2 Specifikation 

Produkt Antal licensperiod Pris (exkl. moms) 

Draftit Förteckning 1 12 månader* 60 000 kr 

Draftit Dataskydd 13 12 månader* 69 000 kr 

Summa (exkl. moms): 

129 000 kr 

*Första licensperioden är 14 månader 

Sida 10av13 



(bl) Draftit 

Bilaga D - Informationssäkerhet 

Vår informationssäkerhet för inloggad.draftit.se 

Vi på Draftit använder oss av en extern leverantör för våra produkters installationer, applikationer 

och informationslagring. Vårt mål är att hålla en så hög nivå på dataskydd som våra kunder kräver 

samt uppfylla nuvarande Personuppgiftslagstiftning (Pul} och kommande Dataskyddsförordning 

(GDPR} som ersätter Pul i hela EU per den 25e maj 2018. Med nuvarande datalagrings geografiska 

placering lyder informationssäkerheten under svensk lagstiftning. 

Fysisk informationssäkerhet 

Leverantör: Episerver AB i Europa med huvudkontor i Stockholm, Sverige som en del av 

Episerver lnc. USA. Datalagring och applikationen hostas genom Episerver hosting i Stockholm. Där 

våra virtuella servrar också finns rent fysiskt. 

Drifttjänsten levereras idag med hög säkerhet. 

Applikations-SLA om 99,5% 

Servern monitoreras avseende driftstörningar 

Servern skyddas av en brandvägg, en Big-IP 

Servern har virusskydd 

F5 

Servern säkerhetskopieras (inkrementell), 35 dagars backuper sparas rullande 

Organisatorisk informationssäkerhet 

Autentisering: sker enligt Microsoft branschstandard (ASP.NET Forms Authentication) 

Kryptering: SSL 

Åtkomst: sker med EPiServers behörighetsfunktioner (styrs alltså av administratörerna) 

Lösenordskryptering: Den mest avancerade som Episerver tillhandahåller 

Draftit har arbetsrutiner för att minimera risk via s.k. Social Engineering 

Vi genomför penetrationstester genom externa experter för att säkra plattformen och 

dess innehåll från obehörig tillgång. 

Hos Draftit är det ett absolut minimalt antal anställda som har administrativ behörighet till 

produkterna och alla lyder under tystnadspliktsförbindelse. Samtliga utbildas grundligt innan man 

kvalificeras för arbete i portalen som administratör. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Kfn au § 132 Dnr KFN 2017/0157 
 
 

Yttrande - detaljplan för Östra Årnäs, 
fritidshusområden 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 
1. tillstyrka förslaget till ny detaljplan för Östra Årnäs. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanen har initierats av byggnadsnämnden som en följd av den 

fritidshusutredning som tagits fram och antagits av kommunfullmäktige 

2013-09-19. I utredningen inventeras och bedöms fritidshusområden i 

kommunen utifrån sina strategiska värden, benägenhet att permanentas 

och möjligheter till fungerande åretruntboende med tillgång till relevant 

samhällsservice.  

 

Fritidshusområdena på Östra Årnäshalvön är ett av de områden som i 

fritidshusutredningen pekats ut som lämpligt. Årnäs, tillsammans med 

Tångaberg och Kärradalsområdena, bedöms omfatta så många fastboende 

att ett underlag för framtida lokalservice finns där 

 

Syftet med detaljplan för Östra Årnäs fritidshusområden är att underlätta 

åretruntboende i de tidigare fritidshusområdena på Östra delen av 

Årnäshalvön. Detta görs genom en ökad byggrätt. Karaktär i bebyggelsen 

och den havsnära miljön avses bevaras. För området planeras inte för 

någon ny kvartersmark för exploatering eller nya tomter.  

 
För planområdet föreslås byggrätt i förhållande till tomtstorlek. Byggrätten 

blir 15% av tomtarean, dock maximalt  250 kvm per tomt och minst 100 

kvm per tomt. Byggnadshöjden begränsas till 4,0 meter för huvudbyggnad. 

 
Alla tomter får en ökad byggrätt. De tomter som är små får dock en mindre 

ökning av sin byggrätt. Bestämmelser införs i planen med syfte att bevara 

karaktären av fritidshusområdet där naturen givit ramar för utformningen.  

 

 
Området har relativt stora fritidshustomter och naturen är ett viktigt inslag 

i områdesstrukturen och på tomterna. En begränsning av byggnaders 

placering föreslås med generella avstånd till tomtgräns. Mark där byggnad 

ej får uppföras behålls där det är nödvändigt för att bevara viktiga 

karaktärsskapande element på tomterna. Vägarna i områdena är smala och 

väl anpassade efter landskapet. Vid behov finns möjlighet till breddning 

eller mötesplatser på vägarna. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens beslutsförslag daterat den 26 oktober 2017.  

Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Östra Årnäs 
fritidshusområden, granskningshandling, upprättad 2015-06-25, reviderad 
2017-09-28, Varbergs kommun. 

Östra Årnäs fritidshusområden - förslag till planbestämmelser för 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Rapport Östra Årnäs 

fritidshusområden, Varbergs kommun, 2016:46. Malin Clarke 

Övervägande 

Efter första remissrundan har en utredning tagits fram där man har tittat 

på de hus inom planområdet som är utpekade som kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse. Detta är positivt då det tillför kunskap och förstärker 

skyddet för områdets kulturmiljö.  

Då ingen ny mark för bostäder är planerad och detaljplanen inte anses 

påverka kända fornlämningar finns inget att erinra. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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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 
 

Yttrande - detaljplan för Östra Årnäs, 

fritidshusområden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar tillstyrka förslaget till ny detaljplan för 
Östra Årnäs. 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanen har initierats av byggnadsnämnden som en följd av den 
fritidshusutredning som tagits fram och antagits av kommunfullmäktige 2013-
09-19. I utredningen inventeras och bedöms fritidshusområden i kommunen 
utifrån sina strategiska värden, benägenhet att permanentas och möjligheter 
till fungerande åretruntboende med tillgång till relevant samhällsservice.  
 
Fritidshusområdena på Östra Årnäs halvön är ett av de områden som i 
fritidshusutredningen pekats ut som lämpligt. Årnäs, tillsammans med 
Tångaberg och Kärradalsområdena, bedöms omfatta så många fastboende att 
ett underlag för framtida lokalservice finns där 
 
Syftet med detaljplan för Östra Årnäs fritidshusområden är att underlätta 
åretruntboende i de tidigare fritidshusområdena på Östra delen av 
Årnäshalvön. Detta görs genom en ökad byggrätt. Karaktär i bebyggelsen och 
den havsnära miljön avses bevaras. För området planeras inte för någon ny 
kvartersmark för exploatering eller nya tomter.  
 
För planområdet föreslås byggrätt i förhållande till tomtstorlek, byggrätten blir 
15% av tomtarean, dock max 250 kvm per tomt och minst 100 kvm per tomt. 
Byggnadshöjden begränsas till 4,0 meter för huvudbyggnad. 
 
Alla tomter får en ökad byggrätt. De tomter som är små får dock en mindre 
ökning av sin byggrätt. Bestämmelser införs i planen med syfte att bevara 
karaktären av fritidshusområdet där naturen givit ramar för utformningen.  
 
 
Området har relativt stora fritidshustomter och naturen är ett viktigt inslag i 
områdesstrukturen och på tomterna. En begränsning av byggnaders placering 
föreslås med generella avstånd till tomtgräns. Mark där byggnad ej får 
uppföras behålls där det är nödvändigt för att bevara viktiga 
karaktärsskapande element på tomterna. Vägarna i områdena är smala och väl 
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anpassade efter landskapet. Vid behov finns möjlighet till breddning eller 
mötesplatser på vägarna. 
 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Östra Årnäs 
fritidshusområden, granskningshandling, upprättad 2015-06-25, reviderad 
2017-09-28, Varbergs kommun. 
 
Östra Årnäs fritidshusområden - förslag till planbestämmelser för 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Rapport Östra Årnäs 

fritidshusområden, Varbergs kommun, 2016:46. Malin Clarke 

 

Jämställdhetsbedömning 
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för ärendet. 
 

Övervägande 
Efter första remissrundan har en utredning tagits fram där man har tittat på 
de hus inom planområdet som är utpekade som kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse. Detta är positivt då det tillför kunskap och förstärker skyddet för 
områdets kulturmiljö.  
 
Då ingen ny mark för bostäder är planerad och detaljplanen inte anses 

påverka kända fornlämningar finns inget att erinra. 

 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

Christina Josefsson Anna Frid 

Förvaltningschef kommunikatör 

 

Protokollsutdrag 
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VARBERGS 
KOMMUN 

Samrådsredogörelse 

Detaljplan 

Östra Årnäs fritidshusområden 
Årnäshalvön 
Varbergs kommun 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
2017-09-28 

Detaljplanen har varit på samråd under tiden den 6 juli 2015 till och med den 13 
september 2015. Samrådshandlingar har skickats till Länsstyrelsen, Kulturmiljö 
Halland, Trafikverket, TeliaSonera AB, Kommunstyrelsen, Barn- och 
utbildningsnämnden, Hamn- och gatunämnden, Kultur- och fritidsnämnden, 
Lantmäterimyndigheten, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Räddningstjänsten, 
Servicenämnden, Socialnämnden, Varbersortens elkraft, Naturskyddsföreningen, 
VIV AB, Hallandstrafiken, Posten, Årnäshalvöns samfällighetsförening, samt till 
berörda sakägare. 

Följande synpunkter har framförts under samrådstiden: 

Statliga, kommunala och övriga remissinstanser 

1. Länsstyrelsen, 2015-09-15 

Ärendet 
Planområdet är beläget på östra delen av Årnäshalvön, ca 11 kilometer norr om 
Varbergs centrum. Planområdet är ca 130 hektar stort och omfattar befintlig 
fritidshusbebyggelse. Syftet med detaljplanen är att underlätta åretruntboende genom 
ökad byggrätt. 

Länsstyrelsen har i programsamrådsyttrande, 23 september 2009, yttrat sig över 
planprogram för östra och nordöstra Årnäshalvön, dm. 402-17661-09. 

Gällande regleringar 
Planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust 
enligt 4 kap 2 och 4 § § miljöbalken. Området omfattas även av riksintresse för 
naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

Gällande fördjupad översiktsplan för Norra kusten antogs 2001. Förslag till ny fördjupad 
översiktsplan är för närvarande ute på samråd. Inom det föreslagna detaljplaneområdet 
finns flera tidigare detaljplaner. Samtliga omfattar bostäder eller fritidshus med 
byggrätter kring 100 kvm. 

Inom området finns ställ vis idag kända fornlämningar i form av gravar (stensättningar 
eller rösen) och boplatser. Fornlämningarna uppbär lagstadgat skydd enligt 2 kap 1 § 
kulturmiljölagen (1988:950), KML. 

Planområdet omfattas av strandskydd från havet i norra och södra delen. 
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Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- och 
bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt 
förslaget inte kommer att prövas. 

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 
- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, 
- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt, 
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 
- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, 
- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. 

Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken 
Dagvatten 
I andra ärenden har det framkommit bekymmer med dagvattenhanteringen. I detta 
ärende föreslås LOD enligt tidigare principer. Föranleder detta några åtgärder i området, 
är förbud mot hårdgöring tillräckligt? Hur följs det upp? Länsstyrelsen anser att en 
dagvattenutredning bör upprättas till planen. 

Strandskydd 
Under rubriken strandskydd i plan- och genomförandebeskrivningen finns ett orthofoto 
över strandskyddet. Det ser ut som dessa gränser är de gamla som inte längre gäller. 
Uppgifterna om strandskydd i planbeskrivningen behöver uppdateras med aktuella 
uppgifter om det utvidgade och det generella strandskyddet, vilket även ska markeras på 
plankartan. Det ska tydligt framgå av plankartan inom vilka områden strandskyddet ska 
upphävas. 

Natura 2000 
Av planbeskrivningen ska framgå hur närliggande Natura 2000-område påverkas, t.ex. 
utifrån en förändring av dagvattnet från området. 

Huvudmannaskap 
Enligt 4 kap 7 § PBL ska kommunen vara huvudman för allmänna platser. Om det finns 
särskilda skäl får kommunen dock bestämma i detaljplanen att huvudmannaskapet ska 
vara enskilt. Länsstyrelsen saknar särskilda skäl i planbeskrivningen. 

Kulturmiljö 
Inom planområdet ligger ett antal byggnader som finns upptagna i den länsomfattande 
bebyggelseinventeringen. De byggnader på Östra Årnäs som finns med i inventeringen 
är sinsemellan olika. Där återfinns bland annat gårdsbebyggelse från 1800-talet, 
väderkvarnar och sommarstugor från olika tidsperioder. Var och en av dessa byggnader 
har kulturhistoriska värden och tillsammans speglar de utvecklingen av det Östra Årnäs 
vi ser idag. För att bevara den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen och det tidsdjup 
som mångfalden av byggnader från olika perioder ger, bör alla de byggnader som finns 
upptagna i inventeringen förses med relevant skydd. 
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Klass C-byggnader bör förses med varsamhetskarv utformat efter den enskilda 
byggnadens kulturhistoriska värde. Klass B-byggnader bör förses med krav på förbud 
mot förvanskning efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde. Den enda 
byggnaden inom planområdet som har försetts med någon form av skydd av de 
kulturhistoriska värdena är Rörviks kolonin/Borås kolonin. Byggnaden är representativ 
för skollovskolonier uppförda på 1940-talet. Den är funktionalistisk i sitt uttryck. 
Uppförd i en våning med fjällpanel på fasaderna, pulpettak och en planlösning med 
mittsal, sovsalar i flyglar, stor öppen veranda samt en annexbyggnad. Kolonibyggnaden 
har en lång och mer eller mindre obruten användning som sommarkoloni. Byggnaden 
har bestämmelsen kl "Byggnadens exteriör och volym ska bevaras". Det är positivt att 
byggnaden fått bestämmelser till skydd för de kulturhistoriska värdena. Bestämmelsen 
bör dock preciseras ytterligare. Vad i exteriören ska bevaras? Byggnaden bör också 
förses med rivningsförbud ( q). 

Arkeologi 
Sett utifrån detaljplanens utformning föreligger idag inga behov av arkeologiska 
insatser relaterat till 2 kap KML. 

Länsstyrelsen vill dock påminna om 2 kap 10 § KML, vilken innebär att om idag okänd 
fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet avbrytas och 
förhållandet omedelbart anmälas till Länsstyrelsen. 

Trafik 
Trafikverkets synpunkter ska beaktas. 

Planförslaget behöver kompletteras med uppgifter om det ökade transportbehov som 
den föreslagna exploateringen förväntas medföra och hur det bedöms påverka det 
statliga vägnätet längs väg 803 och vid anslutning till väg 845. Trafiken från 
fritidshusområden kan inte jämföras med den som alstras från ett utbyggt helårs 
bostadsområde. 

Övrigt 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planens genomförande inte bedöms 
medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Vid avledning av dagvatten till nedströms liggande vattenområden, såsom diken eller 
andra vattenområden, är det viktigt att ägare till sådana vattenanläggningar eller -
områden kontaktas och att dessa medger eventuella ökade flöden eller påverkan på 
vattenanläggningar utanför plan området. Om en överenskommelse med ägare till 
vattenanläggningar som påverkas av t.ex. ökade flöden inte kan träffas kan frågan 
behöva tillståndsprövas i domstol. Om ett dikningsföretag berörs krävs i regel 
omprövning om man ändrar företagets båtnadsområde eller flödesmängder till företaget. 

Bestämmelser om vattenverksamhet finns i 11 kap. miljöbalken och i lagen om 
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812). Åtgärder som innebär t.ex . 
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avvattning av mark eller grävning i vattenområde utgör vattenverksamheter som kräver 
ett tillstånd eller en anmälan. 

Kommentar: 

En dagvattenutredning har upprättats, de utökade byggrätterna i sig bedöms i 
förhållande till det totala avrinningsområdet bidra till en marginell förändring av 
föroreningshalter och flöden. Problematiken ligger snarare i befintlig hantering av 
dagvatten än att byggrätterna i sig skulle utgöra ett problem. Ett flertal åtgärder 
föreslås inom aktuellt planområde för att reducera konsekvenserna av ökad byggrätt. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten föreslås på tomtmark en planbestämmelse 
föreslås införas med 70 % genomsläpplig markyta. För att skydda bebyggelse mot 
vägvatten bör öppna vägdiken anläggas av väghållaren uppströms tomtmark enligt 
dagvattenutredningen, bilaga 2A och B. Det finns vissa platser som är extra utsatta när 
det gäller extrem nederbörd, konkreta förslag på detta finns presenterat i 
dagvattenutredningen, bilaga 2A och B, främst handlar det om avskärande diken. Det 
bör säkerställas att Espeviksbäcken fortsatt kan avleda dagvattenflödet tillfredställande 
efter byggnation. 

Strandskydd justeras och ritas in i plankartan. 

Udden på den västra sidan av Årnäshalvön är klassificerad som Natura 2000-område. 
Eftersom inget dagvatten från aktuellt område inom Årnäs fritidshusområde avrinner i 
denna riktning bedöms naturreservat inte påverkas av dagvatten från bebyggelsen 
enligt framtagen dagvattenutredning. Text om natura 2000 och naturvärden läggs in i 
planbeskrivningen. 

Kommunen anser att området har en fritidshuskaraktär med väl fungerande enskilt hu
vudmannaskap. Kommunen har som tradition att ha enskilt huvudmannaskap på lands
bygden. Angränsande område som även fortsättningsvis kommer vara fritidshusområde 
har enskilt huvudmannaskap med samma gemensamhetsanläggning. Hela Årnäshalvön 
har idag en befintlig vägstruktur och det behövs inga större ingrepp eller åtgärder i det 
allmänna vägnätet eller naturmarken. Detta sammanvägt gör att det känns väl motive
rat med ett fortsatt enskilt huvudmannaskap. 

De byggnader som finns upptagna i den länsomfattande bebyggelseinventeringen och 
fortsatt är av värde får var och en ett relevant skydd med planbestämmelse. 

En uträkning av förväntat antal resor per dygn på hela Årnäshalvön har gjorts i 
trafikverkets trafikalstringsverktyg vilket resulterat i 1762 resor/dygn varav 1437 är 
med bil. Detta visar på en ökning av knappt 400 resor per dygn sedan senaste 
mätningen 2004 om hela området skulle bli permanentat. En trafikräkning har gjorts 
under sommaren 2017 på tre punkter inom området som visar på ÅDT (årsdygns trafik) 
857på Lindåsvägen, ÅDT 47 på Långabergsvägen och ÅDT 629 på Nordmarkavägen. 

I en trafikutredning (2015-03-03 rev 2016-03-24) som tagits framför den Fördjupade 
översiktsplanen för Norra kusten, 2017, (FÖP) har man gjort bedömningen att med den 
ökning av permanentboende som väntas ske (inklusive ytterligare 150 nya bostäder) 
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finns det troligen inte något större behov av ändrad vägutformning för motorfordon. 
Däremot behöver åtgärder övervägas för fotgängare och framförallt cyklister för att 
möjliggöra arbetspendling. En ny cykelbana utmed ca 1 km av Duveslättvägenföreslås 
i FÖP:en och kan knyta samman Årnäshalvön med Kärradal och väg 845. 
En trafikräkning har gjorts under sommaren 2017 på tre punkter inom området som 
visar på ÅDT 857på Lindåsvägen, ÅDT 47 på Långabergsvägen och ÅDT 629 på 
Nordmarkavägen. 

I FÖP Norra kusten tas olika åtgärdsförslagfram på trafiknätet, bl.a. gång- och 
cykelvägar längs väg 845 och 803 och möjligheten att skapa rondeller vid anslutningen 
mellan väg 803 och 845. 

Behov av GC-väg längs Duveslättsvägenfinns redan idag och en ny ge-väg har 
föreslagits i den nya fördjupade översiktsplanen för norra kusten som förväntas antas 
första kvartalet 2017. Inga statliga vägar ingår i planområdet. Då Duveslättsvägen 
ligger utanför aktuellt planområde behandlas inte frågan i denna plan. 

2. Kulturmiljö Halland, 2015-08-19 

Vid vidare exploatering av områden så som Östra Åmäs är det av stor vikt att anpassa 
ändrad och/eller ny bebyggelse till befintlig i form av medvetna och varsamma val av 
färg, material, utformning etc. Inom området finns en del småskaligt jordbruk vilket 
knyter an till områdets kulturhistoria och det är betydelsefullt att öppna jordbruksmarker 
bevaras och ej bebyggs. 

Länsstyrelsen har bedömt att ingen ny arkeologisk undersökning krävs då föreslagen 
ökad byggrätt befinner sig inom ianspråktagen kvartersmark. Vid händelse av att mark 
vid eller i närheten av fornlämning skall komma att exploateras anser dock en av 
Kulturmiljö Hallands arkeologer att ytterligare kontakt med Länsstyrelsen ändå bör tas. 
Där fattas beslut om huruvida förundersökning m.m. är nödvändigt eller ej. 

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. En rapport har tagits fram 
"Östra Årnäs fritidshusområden-förslag till planbestämmelser för kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse ". Varsamhetsbestämmelser ges till de byggnader där det anses 
relevant. 

3. Trafikverket, 2015-08-21 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen för Östra Åmäs fritidshusområden är att underlätta 
åretruntboende i de tidigare fritidshusområdena på Östra delen av Åmäshalvön. Detta 
görs genom en ökad byggrätt upp till 250 kvm för cirka 80 tomter För området planeras 
inte för någon ny kvartersmark för exploatering eller nya tomter. 

Planområdet omfattar 130 ha och ansluter till allmän väg 803. 

Vägen 
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Väg 803 är inte utpekad som riksintresse eller primär väg för farligt gods i enlighet med 
§3:8 Miljöbalken. 

Väg 803 har en skyltad hastighet på 70 krn/tim och trafikmätning från 2004 visar 
1061 fordon per dygn, varav 60 lastbilar. 

Däremot är väg 845 utpekad i NRL nät (näringslivs transportnät) som betyder att vägen 
är prioriterad för tung transport samt är prioriterad för kollektivtrafik, pendling och för 
omledning av väg E6/20. Trafikmätning utmed väg 845 vid anslutning till väg 803 från 
2004 visar 3637 fordon per dygn, varav 206 lastbilar. 

Trafikverkets synpunkter 
Trafiliflöde 
Planförslaget behöver kompletteras med uppgifter om det ökade transportbehov som 
den föreslagna exploateringen förväntas medföra och hur det bedöms påverka det 
statliga vägnätet längs väg 803 och vid anslutning till väg 845. Trafiken från 
fritidshusområden kan inte jämföras med den som alstras från ett utbyggt 
helårs bostadsområde. En trafikutredning måste utvärdera exploateringens påverkan på 
trafiksystemets framkomlighet och trafiksäkerhet utmed allmänna vägen, under både 
hög- och lågsäsong. Utredningen måste analysera föreslagna genomförbara åtgärder 
som kan göra planförslaget acceptabelt. Kommunen bör redovisa att man kan uppfylla 
gång- och cykelmöjligheter samt trafiksäkra anslutningar till kollektivtrafik. 

Kommunen måste se till att samhället inte exploateras på ett sätt som försämrar 
trafiksystemets framkomlighet. 

Gång och cykelvägen 
Trafikverket vill framhålla att åtgärder som påkallas på det allmänna transportnätet som 
en konsekvens av kommunal planering, ska utredas, projekteras och finansieras av 
kommunen i samråd med Trafikverket som beslutar i frågorna. Detta gäller den 
föreslagna GC-vägen längs väg 803 . 

Skolvägar 
Kommunen måste säkerställa en säker trafiksituation vid skolskjutsen. 

Buller störning 
Det är positivt att bullerriktvärden nämns. 

Övrigt 
Planförslaget har stöd från ÖP2010 och är utpekad som utvecklingsområdet i 
samrådhandlingama om fördjupad översiktsplan för Norra kusten. 
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. 
Gång och cykel-väg är inget som tas med i denna detaljplan då syftet är att öka 
byggrätterna och vägen ligger utanför planområdet. 
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En uträkning av förväntat antal resor per dygn har gjorts i trafikverkets 
trafikalstringsverktyg som gett resultatet 17 62 resor/dygn varav 143 7 är med bil. Detta 
visar på en ökning av knappt 400 resor per dygn sedan senaste mätningen 2004 om hela 
området skulle bli permanentat. 
I en trafikutredning (2015-03-03 rev. 2016-03-24) som tagits fram för den Fördjupade 
översiktsplanen för norra kusten, 2017, (FÖP) har man gjort bedömningen att med den 
ökning av permanentboende som väntas ske (inklusive ytterligare 150 nya bostäder) 
finns det troligen inte något större behov av ändrad vägutformning för motorfordon. 
Däremot behöver åtgärder övervägas för fotgängare och framförallt cyklister för att 
möjliggöra arbetspendling. En ny cykelbana utmed ca 1 km av Duveslättvägenföreslås 
i FÖP:en och kan knyta samman Årnäshalvön med Kärradal och väg 845. 

I FÖP Norra kusten tas olika åtgärdsförslagfram på trafiknätet, bl.a. gång- och 
cykelvägar längs väg 845 och 803 och möjligheten att skapa rondeller vid anslutningen 
mellan väg 803 och 845. 

4. TeliaSonera AB, 2015-07-09 
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av rubricerad plan och 
meddelar att det ej finns något att erinra mot förslaget. Inom aktuellt område har 
Skanova flertalet anläggningar. Eventuell flyttning av Skanovas anläggningar på privat 
fastighet, bekostas av fastighetsägare. 

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-10-02 

Arbetsutskottet beslutar att: 

- i samrådsskedet lämna följande yttrande 

- genomförandebeskrivningen ändras till att inget exploateringsavtal ska 
upprättas. 

- genomförandebeskrivningen kompletteras med att befintlig gemensam
hetsanläggning revideras med de åtgärder som behöver göras förändring 
på vägområden och naturmark. 

- plankartan kompletteras med tillfart och egenskapsgräns över naturmark. 

Under rubriken genomförande av projektet står det att exploateringsavtal ska upprättas. 
I det här fallet ska inget avtal upprättas då det inte finns någon specifik exploatör. Under 
Utförande och Drift och underhåll står om ansvar för allmänplats. Här bör anges att av
talsservitut med fördel kan tecknas för rätt till och ansvar av tillfart över naturmark 

I Fritidshusutredningen inventeras och bedöms områdena utifrån sina strategiska värden 
för bland annat tillgång till samhällsservice. Östra Åmäshalvöns fritidsområde är av den 
karaktär som anses lämplig att möjliggöra får helårs bostäder. 
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Planområdet omfattas av översiktsplan för Varbergs kommun från 2010, där aktuellt 
planområde är utpekat som befintligt fritidshusområde. I den fördjupade översiktspla
nen för Norra kusten som antogs 2001, pekas befintlig fritidshusbebyggelse på Årnäs
halvön ut som viss permanent bebyggelse i de östra delarna. Åretruntboende anses 
lämpligt i de norra och de östra delarna av Årnäs. Bebyggelsen bör anpassas och har
monisera med den traditionella byggtraditionen får området. Mellan bebyggelsen pekas 
bevarandevärda naturområden för rekreation ut. Arbete med en ny fördjupad översikts
plan får Norra kusten pågår. Förslag till översiktsplan är just nu på samråd till l oktober 
2015 och beräknas kunna antas till sommaren 2016. I planprogrammet får östra och 
nordöstra Årnäshalvön, godkänt den 4 oktober 2011 , föreslås totalt cirka 150 nya bostä
der. I den fördjupade översiktsplanen för nona kustområdet föreslås att Åtnäshalvön blir 
en tätort och därför rekommenderas en tätare bebyggelse än vad programmet föreslår 
med en utökning av bebyggelseområdet i öster. 

Detta innebär en ökning från cirka 150 bostäder till cirka 600 bostäder. En variation av 
boendetyper behövs här såsom lägenheter i olika storlekar och upplåtelseform, radhus, 
parhus och villor. 

Kommentar: Genomförandebeskrivningen justeras enligt yttrandet. 
Åtgärder i befintliga gemensamhetsanläggningar beskrivs i 
genomförandebeskrivningen. 
De två vägar som varit planlagda som tillfart ändras till lokalgata. 

6. Hamn- och gatunämnden, 2015-09-24 
Hamn- och gatunämnden beslutar att 

tillstyrka föreliggande förslag till detaljplan för Östra Årnäs fritidshusområden 
under förutsättning att 
• detaljplanen beskriver behovet av och genomförandet av en gång- och 

cykelväg mellan planområdet och väg 845 
• detaljplanen kompletteras med tydligare redovisning av kommande 

helårsboendes behov av förbättrad vägstandard inom planområdet 
• detaljplanen kompletteras med tydligare redovisning av planerade åtgärder 

för förbättrad vägstandard inom planområdet 
• detaljplanen kompletteras med redovisning av naturvärden och rekreativa 

värden inom planområdet och hur dessa ska bevaras 
• detaljplanen kompletteras med redovisning om aktuellt och kommande 

behov av anlagda grönytor för lekplats, bollplan mm 
• detaljplanen kompletteras med anvisning på plankarta och i beskrivning av 

hur rekreativa behov för helårsboende, t ex lekplats och bollplan, ska 
tillgodoses 

• detaljplanen kompletteras med redovisning av utredningen kring kommunalt 
eller enskilt huvudmannaskap för allmän plats, vägar och natur 

• detaljplanen kompletteras med illustrationsplaner 
• detaljplanen kompletteras med redovisning av de ekonomiska 

konsekvenserna för fastighetsägare och vägförening 

översända förvaltningens överväganden till stadsbyggnadskontoret 
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Hamn-och gatuförvaltningen skriver följande i ett tjänsteutlåtande den 27 augusti 2015. 
Förvaltningens överväganden 

Allmänt 

I inledningskapitlet av planbeskrivningen anges att Fritidshusutredningen, som ligger 
till grund för denna detaljplan, nämner ett antal konsekvenser av att ge utökad byggrätt 
och möjlighet till ökat permanentboende. Fritidshusutredningen anger att ökad byggrätt 
innebär att: 

behov av förbättrad vägstandard ska preciseras 
dagvattenutredning ska genomföras 
befintlig detaljplan behöver ändras 
utredning om huvudmannaskap för vägar och dagvatten ska tas fram 
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erforderlig standardförbättring av vägar och allmänna ytor i närområdet samt 
standardförbättring av omhändertagande av dagvatten ska bekostas av 
fastighetsägarna 

Hamn- och gatuförvaltningen bedömer att i några avseenden är planförslaget 
otillräckligt. Delar av planbeskrivningar behöver därför kompletteras. 

Behoven av förbättrad vägstandard för allmänt beskrivna och behöver förtydligas. (Se 
avsnitt Trafik nedan.) Det finns inte någon separat dagvattenbeskrivning och ingen 
hänvisning till utredning om dagvatten. Detaljplanen behöver också hänvisa till antagen 
utredning av kommunen om huvudmannaskap för allmän plats (vägar och natur) i 
detaljplanerade bebyggelseområden. Eftersom fastighetsägarna ska bekosta 
genomförandet av åtgärder för förbättrad vägstandard inkl. utbyggnad av gång- och 
cykelvägar, närlekplatser mm bör även de ekonomiska konsekvenserna av detaljplanen 
förtydligas och vara mer preciserade. 

Trafik 
Planbeskrivningen till detaljplanen nämner att det finns stort behov av en cykelväg från 
Västkustvägen fram till planområdet. Hamn- och gatuförvaltningen instämmer i detta 
behov. En ökad permanent bosättning inom planområdet ökar behovet av trafiksäkrare 
cykling. Den föreslagna gång- och cykelvägen ligger utanför planområdet. 
Detaljplanens genomförandebeskrivning bör beskriva hur detta ska genomföras och 
finansieras. 

I det fortsatta planarbetet anser trafikavdelningen att mötesplatser och belysning ska 
markeras för att säkerställa framtida vägförbättringar. Eftersom Årnäshalvöns 
samfällighetsförening är huvudman för merparten av vägarna i detaljplaneområdet kan 
inte kommunen senare besluta om var och vilka åtgärder som behöver ske. Om 
vägförbättringar som föreslagits i detaljplanen inte tydligare bestäms finns risk att 
vägstandarden inte förbättras. 

Alla fastigheter bör tilldelas tillfart eller lokalgata, något som vissa fastigheter på 
plankartan saknar. 
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Inom planområdet finns mycket och värdefull naturmark. Som brukligt i detaljplaner 
finns ett avsnitt i planförslaget som omfattar förutsättningar och befintliga förhållanden. 
För naturmarken finns ett avsnitt "Mark och vegetation". Detta avsnitt är dock mycket 
kortfattat och behöver utvecklas. Planerings-förutsättningarna behöver innehålla en 
fylligare beskrivning av områdets befintliga naturvärden och rekreationsvärden. 

I planförslaget anges att grönområden som tidigare varit planlagda som park, natur eller 
annan beteckning för grönområde i denna aktuella detaljplan ska planläggas för allmän 
plats, natur. Hamn- och gatuförvaltningen tillstyrker denna planändring. 

Hamn- och gatuförvaltningen bedömer att den utökade byggrätten som detaljplanen 
föreslår kommer att medföra ökat åretruntboende. Ett permanent boende kommer att 
öka behovet av anlagda grönytor för rekreation av olika slag. Man bör förvänta sig 
behov av lekplats, bollplan och promenadvägar. Detta behov är självklart oavhängigt 
vem som är huvudman, utan beror på form av boende. Det behövs därför i 
planförslagets text och kartor en bättre beskrivning av syftet med ytorna som planläggs 
som "Natur". Konsekvenserna behöver synas i form av redovisning av läge för lekplats, 
gångvägar i naturområdena, bollplan mm. Konsekvenserna behöver redovisas på 
illustrerad plankarta. 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreliggande förslag till detaljplan kan se ut som en mindre justering av redan befintliga 
detaljplaner. De nya förutsättningarna som detaljplanen skapar medför dock nya 
omständigheter. Planområdet blir lämpligt för åretruntboende, och så bör man förvänta 
sig att det kommer att bli. Det medför nya behov på gator och allmän plats. Eftersom 
planområdet även i fortsättningen kommer att ha enskild huvudman, Årnäshalvöns 
samfällighetsförening, behöver de ekonomiska konsekvenserna bedömas för 
fastighetsägare och vägförening. 

Kommentar: 
Gång och cykel-väg är inget som tas med i denna detaljplan då syftet är att öka 
byggrätterna och vägen ligger utanför planområdet. Däremot har man i den fördjupade 
översiktsplanen för norra kusten 2017 föreslaget en cykelväg längs med väg 803. 

När det gäller vägförbättringar är detta inget man kan tvinga på vägföreningen utan 
därför möjliggörs t.ex. en ökad vägbredd i detaljplanen. Detsamma gäller för lekplatser 
och bollplaner, det finns ytor avsatta i planen där detta är möjligt. 
Ett stycke om natur läggs in i planbeskrivningen. 

En dagvattenutredning är framtagen, se kommentar till Länsstyrelsen 

Fastighetsägarna belastas via planavgift vid nya bygglov inom planområdet. De belas
tas också via sitt andelstal i gemensamhetsanläggningar för åtgärder inom, vägar, na
turmark. En omförrättning av vägföreningen kommer också belasta fastighetsägarna. 
Ett stycke om de ekonomiska konsekvenserna läggs till i genomförandebeskrivningen. 
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Yttrande över samrådshandling till detaljplan för Östra Årnäs fritidshusområden, 
Varbergs kommun 

Vatten och avlopp 
Inom planområdet är det Varberg Vatten AB som har huvudmannaskapet för vatten och 
spillvatten. Omhändertagande av dagvatten inom planområdet sker lokalt och det 
ansvarar ej VA-huvudmannen för. 

Planområdet är redan anslutet till det kommunala ledningsnätet för vatten och 
spillvatten. Befintliga ledningar bedöms ha tillräckligt med kapacitet. Krävs eventuell 
uppdimensionering av förbindelsepunkt för vatten- och/eller spillvatten bekostas det av 
exploatören enligt gällande VA-taxa. 

Allmänt dagvattennät finns inte utbyggt för planområdet Det är viktigt att varje 
fastighet fördröjer dagvattnet på sådant sätt att det inte riskerar att uppstå skada 
på annans mark, fastighet eller egendom. 

Ledningsrätt för befintliga ledningar inom planområdet ska säkerställas om det inte 
redan är gjort. 

Minst två månader före önskad inkoppling till det allmänna ledningsnätet ska en 
VA-anmälan lämnas till VIV AB 

Avfallshantering 
Sophämtning i området sker idag på bitvis smala vägar och för vissa vägar saknas 
vändmöjligheter. Detta har lett till att vissa fastigheter fått en alternativ anvisad plats för 
sophämtningen eftersom sophämtningsfordonet inte kan köra in på alla vägar. Med fler 
helårsboende ökar trycket på en fungerande sophämtning. Förslaget till plan innebär en 
förbättring jämfört med dagens situation, dels genom förbättrade vändmöjligheter och 
dels genom att vissa gator binds samman vilket möjliggör rundköming. Detta är 
positivt. För att kunna garantera framkomlighet gäller dock att vändplatser ska ha en 
erforderlig radie på 9 m samt intilliggande hindersfri yta på vardera sida. Detta uppfyller 
inte alla vändplatser, det finns också ett par gator som är väldigt smala med dålig sikt, 
vilket innebär en dålig arbetsmiljö. 

Det är önskvärt att alla längre stickgator får en tillräcklig vändplats. T.ex. Nylyckestigen 
och Bonnåsvägen. 

Kommentar: VIVAB ansvarar själva för sina ledningsrätter. 

Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna rörande sophantering och säkra vänd
ningar för sophanteringsfordon. Planen justeras till att möjliggöra förbättringar där det 
är möjligt genom justering av användningen av allmän platsmark. 

Stadsbyggnadskontoret vill också vara tydligt med att genomförandet och bekostnad av 
åtgärder åligger huvudmannen. 
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Inledningsvis kan sägas att planförslagets omfattning gör att det är svårt att tränga in i 
alla detaljer. Risk finns för förbiseenden i den stora mängden av information och dess 
konsekvenser. Granskningen har inriktat sig på genomförandefrågor. 

Plankarta 

12 (35) 

Det noteras att de områden av naturmarken som omfattas av bestämmelsen "tillfart" bör 
avgränsas med egenskaps gräns. Även Lindås 1 :9 bör ges denna typ av tillfart. Den del 
av detaljplanen där fastigheterna Årnäs 6:8 och Årnäs 6:9 ingår planläggs nu för första 
gången. Den väg som används som tillfart till ovan nämnda fastigheter bör ingå i 
planområdet för att tillförsäkra dessa fastigheter tillfart. I samband med att de 
fastigheterna avstyckades bildades servitut för utfart. Delar av områdena för dessa 
servitut blir nu planlagda för naturmark och kommer därmed begränsas i sin användning 
och borde eventuellt upphävas. 

På vissa ställen följer inte den nya detaljplanen de gamla plangränserna. Hela tillfarten 
från Espeviksvägen och till fastighetsgruppen med bl.a. fastigheterna Lindås 2:48 och 
Lindås 2:49 bör ingå i den nya planen. Att justera plangränsen vid vändplatsen i söder 
på Grusåsstigen får till konsekvens att även en samfällighet kommer att beröras samt att 
mer naturmark både här och längre väster ut vid havet kommer att behöva tas i anspråk. 
Detta bör föregås av ett ekonomisk övervägande där nyttan ställs mot de kostnader som 
då det medför. Se mer under ekonomiska frågor. 

Planbestämmelser 

Det bör redovisas vad för typ av anläggning som är aktuell i områden som är 
betecknade med "g" och för vilka fastigheter de ska vara gemensamma. De "g"
områden som är belägna inom kvartersmark bör motiveras varför de är till nytta 
för de fastigheter som ska deltaga. 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Planeringsförutsättningar 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Det anges att hanteringen av dagvattnet från tomter och gator ska ses över i och 
med detaljplaneförslaget. En tydligare redovisning hur den hanteringen ska ske 
vore önskvärt. 

Bil trafik 
Det beskrivs att vägarna bör kompletteras med mötesplatser. Om detta är av stor 
vikt bör det tydligt framgå var detta behov finns och vem som är ansvarig för att 
det görs. 

Planförslag 

Bebyggelse 
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Här anges att tomter inte bör hård göras till mer än en fjärdedel av tomtarean för att 
möjliggöra en hantering av dagvattnet inom tomten. Hur regleras detta? 

Trafik 
I tredje stycket sägs att visst underhållsbehov finns av befintliga vägar, att gatornas 
standard bör ses över, att nya mötesplatser kan behövas, samt att gatubelysning 
kan vara aktuella på utsatta platser. Väghållningsansvaret (underhållet) åligger 
Årnäshalvöns samfällighetsförening enligt anläggningsbeslutet. Men det bör 
klargöras vem som förväntas se över eventuell uppgradering utav vägstandarden 
och avgör om behov finns av nya mötesplatser eller gatubelysning. 

Genomförande av projektet 

Organisatoriska frågor 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Valet av enskilt huvudmannaskap bör eventuellt motiveras. 

Årnäshalvöns samfällighetsförening är inte ansvarig för dagvattenfrågorna enligt 
det anläggningsbeslut som finns. Föreningens formella ansvar får idag anses vara 
begränsat till de dagvattenfrågor som hör samman med eventuell avvattning av de 
vägar som de idag underhåller. Att föreningen på sikt skulle kunna göras ansvarig 
för all dagvattenhantering i området är oklart och får prövas i en 
lantmäteriförrättning. 

Utförande 
Allmän plats 
Det står angivet att Årnäshalvöns samfällighetsförening ska ansvara för utbyggnad 
och iordningställande av anläggningar på allmän plats. Det är inte helt klarlagt om 
det i anläggningsbeslutet finns ett sådant uttalat ansvar som åvilar föreningen. 

Avtal 
Detaljplanen föranleder inga nya byggrätter och därmed är det inte aktuellt med 
exploateringsavtal. 

F astighetsrättsliga frågor 

Berörda fastigheter 
Årnäs 6:33 berörs på fler ställen än de som beskrivits. 
Listan/fastighetskonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras med följande. Ett 
större narturområde i den nordvästra delen av planen tillkommer. Även de 
grönområden som bildas i anslutning till den bebyggelse som inte tidigare varit 
planlagd kommer att ingå i Årnäs ga:2 och därmed belasta Årnäs 6:33. Det bör 
noteras att det inte sker någon marköverföring i samband med att marken upplåts 
till Årnäs ga:2 , det är endast frågan om en belastning (rättighetsupplåtelse). 
Samfälligheten Åmäs s:13 kommer också att beröras utav vändplatsen vid 
Grusåsstigen. 

Gemensamhetsanläggning 
Här bör det framgå att planens genomförande är beroende utav en omprövning av 
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gemensamhetsanläggningen Årnäs ga:2. Detta för att justera det område som 
gemensamhetsanläggningen ska innefatta så att överensstämmelse nås med den 
nya planen i avseende på nya plangränser, naturområden m.m. Det bör framgå 
vem som är ansvarig för att en sådan omprövning kommer till stånd. 

Ledningsrätter 
U-områden i planen visar på var allmänna ledningar få nedläggas. Det är sedan 
upp till ledningshavaren att avgöra med vilken typ av rättighet de ska säkerställas. 
U-området möjliggör ledningsrätt. 

Tekniska frågor 
Gator och trafik 
Det uppfattas som oklart vem som avgör vad som är nödvändiga åtgärder på 
vägnätet och vem som ska ta initiativ och bekosta dessa åtgärder. Huruvida det 
finns stöd i anläggningsbeslutet för dessa åttaganden är oklart. 

Dagvatten 
En dagvattenutredning borde göras som visar på hur det förhåller sig med 
dagvattnet och var problemen uppstår. Att lösa dagvattenhanteringen inom 
planområdet med gemensamhetsanläggning är inte själklart. Att införliva den 
hanteringen i den befintliga gemensamhetsanläggningen, Årnäs ga:2, bedöms 
troligen inte som lämpligt. Kanske en del av dagvattnet inom området skulle 
kunna lösas med den kommunala anläggning som ska serva ett angränsande 
planområde. 

Ekonomiska frågor 
Här redovisas enbart inkomster och utgifter för kommunen. Det bör även framgå 
vad de ekonomiska konsekvenserna blir för fastighetsägarna. För att fullfölja 
detaljplanen krävs att gemensamhetsanläggningen Årnäs ga:2 omprövas. Enligt 
detaljplanen ska ytterligare områden tas i anspråk för främst naturmark. Detta 
innebär både kostnader för förrättning och en intrångsersättning som ska betalas 
till den fastighetsägare som blir belastad. Ett ställningstagande att utöka Årnäs 
ga:2s utrymme bör föregås av en båtnadsprövning för att kunna avgöra om det är 
lämpligt. 

Kommentar: 
Planbeskrivningen justeras i ett antal stycken i enlighet med yttrandet. 

Tomtstorlekar justeras efter gällande detaljplaner. 
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Det finns flera gemensamhetsanläggningar (g-områden) som aldrig genomförts i de 
äldre planerna, bland annat Lindås 1:6 som var avsett för lekplats och två i norra delen 
på Årnäs 6:33. G tas bort från dessa och ändras till natur. Lek möjliggörs på några 
platser inom naturområdena. Möjligheten finns därmed fortfarande ifall man vill skapa 
en gemensam lekplats. 

Vägen till fastigheten Årnäs 6:8 och Årnäs 6:9 har planlagts i pågående detaljplan 
Duveslätt 1: 3 m.jl. Ett servitut kan tecknas på vägen, idag har fastigheterna tillfart 
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genom servitut söderifrån vilka inte nyttjas, dessa borde uppphävas och nya servitut 
borde tecknas på den väg som nyttjas av fastigheterna idag. En text om detta läggs in i 
genomförandebeskrivningen. 

Text läggs till om att planens genomförande är beroende utav en omprövning av 
gemensamhetsanläggningen Arnäs ga:2. 

9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2015-09-10 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka föreslagen detaljplan för Östra 
Åmäs under förutsättning att: 
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en dagvattenutredning tas fram och redovisas. Alternativt på vilka grunder man 
avstår detta samt att man tydligt redovisar motiv för varför man avviker från kri
terier och förutsättningar som anges i Fritidshusutredningen och kommunfull
mäktiges antagna VA-policy. 

man redovisar hur åtgärder för att lösa dagvattenproblematik i området ska ge
nomföras också i de fall man förespråkar lokalt omhändertagande i privat eller 
samfälld regi. Samt hur man avser att kontrollera att dessa åtgärder faktiskt kan 
genomföras och att de genomförs. 

man utför en bullerkartering även kring det "inre" vägnätet. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill påtala att genomförandebeskrivningen bör inne
hålla information om att exploatören har ansvar att redovisa hur eventuella överskotts
massor kommer att avsättas inom detaljplaneområdet eller om överskottsmassoma 
kommer att köras till annan plats, se under rubriken miljö- och hälsoskyddsnämndens 
bedömning och överskottsmassor. 

Bedömning 
För de sakområden som miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) har att bevaka är det 
främst buller från trafik, markradon, dagvatten, förorenade områden och djurhållning 
som berör MHN. 

Buller 
Som ett led i arbetet med att förenkla planprocessen har det gjorts nationella anpass
ningar av plan- och bygglagen samt miljöbalken. En ändring i miljöbalken, 26 kap § 9a, 
innebär att det införs begränsningar att tillämpa miljöbalkens krav på skyddsåtgärder 
mot buller i planer som antagits efter denna ändring. 

9 a §Ifråga om omgivningsbuller vid en bostadsbyggnadfår tillsynsmyndigheten inte 
besluta om förelägganden eller förbud om det i planbeskrivningen till detaljplanen eller 
i bygglovet enligt plan- och bygg/agen (2010:900) har angetts beräknade bullervärden 
och omgivnings bullret inte överskrider dessa värden. 

Trots första stycket får förelägganden eller förbud beslutas om det med hänsyn till de 
boendes hälsa finns synnerliga skäl för det. 
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Förelägganden eller förbud får dock aldrig beslutas ifråga om omgivnings buller vid ett 
sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a §plan och bygg/agen. Lag 
2014:901). 

I de fall bullerutredningar saknas och bullernivåer inte anges i detaljplaner står det dock 
"legalt öppet" att tillämpa miljöbalken utan de begränsningar som framgår av ovan cite
rad lagstiftning. I den nu aktuella planen saknas sådan skrivning i planen och bullerut
redning saknas för stora delar av framförallt de ime delarna planområdet. Eventuella 
bullerstätningar från vägtrafik inom området är inte utredda. Man gör istället antagande 
utifrån faktiska förhållanden såsom vägstandard m.m. att bullerstörningar inte ska upp
komma. Det är dock antaganden som MHN inte med någon större säkerhet kan bedöma. 
Om det trots gjorda antaganden ändå visar sig att bullerstörningar uppstår, är trafikre
gleringar eller bullerskärmar de mest troliga åtgärder som man kan vidta. Om det ime 
vägnätet idag utgörs av vägar med låg fart kan skärmar återstå som möjlig åtgärd. 
Vägarna är enligt beskrivning på många ställen smala och "slingriga" vilket kan utgöra 
problem vid anordnande av bullerskärmar vilket gör att man kanske i planhandlingarna 
borde säkerhetsställa mark där det eventuellt finns behov. Enligt MHN:s bedömning 
borde man göra en bullerkartering även kring det "ime" vägnätet. 

Markradon 
Enligt planhandlingarna för aktuell detaljplan utgörs området av normalradonmark Bo
stadshus eller byggnader där människor vistas under längre tid ska därför byggas i radon 
skyddat utförande om inte lägre värden kan påvisas för den specifika byggnaden. Detta 
ska bevakas av stadsbyggnadskontoret i samband med handläggning av bygglov. 

Dagvatten 
I Varbergs kommun är samhällsutvecklingskontoret ansvarigt för att bevaka miljökvali
tetsnormer för vatten. MHN gör därför inte någon bedömning i denna del. 

I den av kommunfullmäktige nyligen antagna VA-policyn (antagen 2015-06-16) anges 
under punkt 5, "Kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och avloppsvatten bör 
upprättas för alla områden som omfattas av ny detaljplaneläggning. Med ny detaljpla
neläggning avses även framtagande av nya detaljplaner som ersätter befintliga planer. 
" I den nu aktuella detaljplanen föreslår man att dagvatten ska hanteras av enskilda fas
tighetsägare eller av samfälligheter. Det ska också noteras att i VA-strategi för Varbergs 
kommun (antagen av kommunstyrelsen 2015-05-26) förordas att "dagvatten ska beaktas 
tidigt i den fj;siska planeringen enligt riktlinjer i VA-planen samt bl.a. att befintliga om
råden/fastigheter med ej tillfredsställande dagvattenlösningar ska åtgärdas enligt rikt
linjer i VA-planen". 

Bl.a. mot bakgrund av detta bör tydligt redovisas och kommenteras varför man avstår 
från att lösa dagvattenhanteringen via kommunalt huvudmannaskap så som förordas i 
den antagna VA-policyn. 

I fritidshusutredningen som antogs av Kommunfullmäktige 2013-09-19 anges som ett 
kriterie att områden lämpliga för utökad byggrätt ska "Ha utbyggt vatten- och avlopp 
och ingå i VA- kollektivets verksamhetsområde." Man skriver också som krav att "Dag-
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vattenutredning genomförs." samt att "Utredning om huvudmannaskap för vägar och 
dagvatten ska tas fram. " 

Det ska då noteras att planhandlingama inte redovisar någon dagvattenutredning. Man 
redovisar enbart en allmän skrivning där man hänvisar till lösningar med lokalt omhän
dertagande. Planhandlingama beskriver enbart principiella lösningar med avledning via 
dagvattendammar och svackdiken för att minska förorenings-mängderna till havet. 

Så som framgår av planhandlingama är det känt att problem med dagvatten förekommer 
inom planområdet Det är en uppfattning som handläggare på miljö- och hälsoskydds
förvaltningen bekräftar. Vid muntlig kontakt med planförfattaren framgår också att man 
i planarbetet tagit fram material och identifierat ett antal "lågpunkter" i området där man 
kan tänka sig att problem med dagvatten kan uppstå. Detta material har inte redovisats i 
planhandlingama. Mot bakgrund av de klimatförändringar som nu majoriteten av for
skarvärlden nu ställer sig bakom, kan framtida förändring av nederbörd accentuera pro
blemen med dagvatten inom området. MHN anser mot bakgrund av detta att en dagvat
tenutredning måste tas fram och redovisas. Det bör också redovisas hur åtgärder för att 
lösa dagvattenproblematik i området ska genomföras och även hur man avser att kon
trollera att dessa åtgärder faktiskt kan genomföras och att de genomförs. Detta behöver 
vara avklarat innan man beslutar om utökade byggrätter och bygglov. Eftersom dagvat
ten kan ge upphov till översvämningar är det viktigt att hanteringen redovisas tydligt i 
alla planskeden. Risken för översvämningar är ett kriterium för kommunens lämplig
hetsprövning i 2 kapitlet 3, 4 och 5§§ PBL. Länsstyrelsen kan pröva och upphäva kom
munens beslut att anta en detaljplan med hänsyn till risken för översvämningar. 

Det är en förutsättning att detaljplanen säkrar att lokalt omhändertagande faktiskt kan 
genomföras och att planen säkrar markytor för reningsåtgärder av dagvatten om sådana 
saknas. Om LOD tillämpas är det viktigt att klargöra att omhändertagandet är fastig
hetsägarens ansvar. Det måste då finnas förutsättningar för att genomföra LOD inom 
fastigheten. Om den enskilde blir tvungen att leda bort vatten via ledning definieras 
verksamheten som markavvattning. Detta kan komma att pröva både tillstånd och för
rättning. Det bör lämpligen kunna ske i enlighet med vad Fritidshusutredningen anger 
om att "Utredning om huvudmannaskap för vägar och dagvatten ska tas fram." 

MHN vill också särskilt påtala att utsläpp av dagvatten från tätort (detaljplan med flera 
bostäder) är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Om någon avser att i någon del ut
nyttja VIV AB:s dagvattenanläggningar kan det även kräva att det regleras via civilrätts
ligt avtal med VIV AB via Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABV A). 
MHN och VIV AB tillämpar för närvarande Göteborgs stads riktvärden för utsläpp av 
dagvatten som 
utgångspunkt. 

Länsstyrelsen i Skåne har i en PM tagit fasta på problematik kring dagvatten och här 
redovisas lagstiftning och synpunkter kring en god planering av dagvatten. Här redovi
sas även goda exempel, se Länsstyrelsen Skåne län, 1: 12009-02-26 Även Svenskt Vat
ten har tagit fram skriftligt material som ex, "Hållbar dag- och dränvattenhantering - råd 
vid planering och utförande" ISSN 1651-494 7 
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Enligt den information som MHN har för närvarande så delar nämnden den bedömning 
som redovisas i planhandlingama. Om nya uppgifter noteras ska reglerna i 10 kap mil
jöbalken med följdförfattningar följas. 

Djurhållning 
Enligt den information som MHN har för närvarande så delar nämnden den bedömning 
som redovisas i planhandlingama. Om nya uppgifter noteras anser nämnden att MHN:s 
riktlinjer för hästhållning ska följas . 

Överskotts massor 
Genomförandebeskrivningen bör innehålla information om att exploatören har ansvar 
att redovisa hur eventuella överskottsmassor kommer att avsättas inom detaljplaneom
rådet eller om överskottsmassoma kommer att köras till annan plats. 
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Enligt 15 kap. I § miljöbalken definieras avfall som varje föremål eller ämne som inne
havaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med är ett avfall. Detta 
gäller inte om föremålet eller ämnet istället kan betraktas som en biprodukt. Biprodukter 
kan bara uppkomma i tillverkningsprocesser enligt gällande lagtext (november 2012). 
Det innebär att schaktmassor i princip alltid betraktas som ett avfall. 

Blir det uppgrävda schaktmassor som inte går att återanvända på detaljplaneområdet 
och schaktmassorna inte överskrider riktvärde för känslig mark (KM), kan de möjligen 
återvinnas till anläggningsändamål där de kan ersätta traditionella anläggningsmaterial 
Men endast den mängd avfall som behövs för konstruktionens funktion, det vill säga 
bärförmåga, hållbarhet och utjämning etc. omfattas av återvinningen. Det ska också 
finnas ett tydligt syfte med vad som ska byggas/anläggas. Syftet med anläggningen och 
avfallets funktion som konstruktionsmaterial är helt avgörande för om verksamheten 
kan betraktas som användning för anläggningsändamål. MHF gör en bedömning i varje 
enskilt fall. 

Innehåller schaktmassor lägre halter än tabell 4 "Nivåer för mindre än ringa risk" s.47 i 
Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten anser 
MHF att avfallet kan användas utan anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Det får inte 
heller finnas andra föroreningar i en sådan omfattning att föroreningsrisken påverkas 
och användningen får inte ske inom ett område där det krävs särskild tillsyn (vatten
skyddsområden, Natura 2000-områden m.m.). 

Kommentar: Överskottsmassor: Då detta är ett befintligt område där inga nya tomter 
tillskapas förväntas det inte bli några större schaktmassor. Fastighetsägaren blir själv 
ansvarig för sina eventuella schaktmassor. Eventuellt omhändertagande av massor och 
pumpning av grundvatten ska ske i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden. Text 
om massor läggs till i plan- och genomförandebeskrivningen. 

En dagvattenutredning har upprättats, de utökade byggrätterna i sig bedöms i 
förhållande till det totala avrinningsområdet bidra till en marginell förändring av 
föroreningshalter och flöden. Problematiken ligger snarare i befintlig hantering av 
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dagvatten än att byggrätterna i sig skulle utgöra ett problem. Ett flertal åtgärder 
föreslås inom aktuellt planområde för att reducera konsekvenserna av ökad byggrätt. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten föreslås på tomtmark en planbestämmelse 
föreslås införas med 70 % genomsläpplig markyta. För att skydda bebyggelse mot 
vägvatten bör öppna vägdiken anläggas uppströms tomtmark enligt 
dagvattenutredningen, bilaga 2A och B. Det finns vissa platser som är extra utsatta när 
det gäller extrem nederbörd, konkreta förslag på detta finns presenterat i 
dagvattenutredningen, bilaga 2A och B, främst handlar det om avskärande diken. Det 
bör säkerställas att Espeviksbäcken fortsatt kan avleda dagvattenflödet tillfredställande 
efter byggnation. 

En trafikmätning har gjorts under juli månad 2017 på tre platser inom planområdet, 
Långabergsvägen, Lindåsvägen och Nordmarkavägen. En bullerberäkning har sedan 
gjorts i programmet Trivector som visar på att vid vägkanten på vägområde klarar man 
bullerförordningens krav där buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 60 
dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostads byggnads fasad. Däremot är det svårare att klara 
kravet på 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om en uteplats anordnas bör den 
därför lokaliseras bakom bostadsbyggnaden eller med ett bullerskydd. Då planförslaget 
inte medför att några nya fastigheter skapas förväntas därmed inte trafikökning blir så 
stor. Den trafikmätning som gjordes var under högsäsong då det idag är största antalet 
fordon inom området. 

Räddningstjänsten, 2015-07-14 

Räddningstjänsten har tagit del av rubricerat ärende och har följande att erinra: 

• Framkomligheten för räddningstjänstens utryckningsfordon ska säkerställas. Ger 
inte det allmänna vägnätet framkomlighet likt räddningsväg ska särskild 
räddningsväg anordnas. Det får maximalt vara 50 meter mellan 
uppställningsplatsen för fordonen till det hus som är längst bort. 

• Brandvattenförsörjningen ska säkerställas. 

• I dokument Program för östra och nordöstra Åmäshalvön står att ett 
säkerhetsavstånd på 50 meter ska hållas mot Västkustbanan. Riskanalys av 
farligt gods i Hallands län ska följas gällande avståndet till farligt gods led. 
Avståndet till Västkustbanan ska belysas utifrån vilken verksamhet som är i 
närområdet. Småhus får ej finnas 50 meter ifrån Västkustbanan. 

• Närheten till tomtgräns ska beaktas i byggskedet. 

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna och framhåller att 
planområdet endast innefattar redan befintliga tomter och är näst intill fullt utbyggt. 
Finns kända problem idag som kan åtgärdas i och med planarbetet är sådana inlägg 
välkomna från Räddningstjänsten fortsatt i processen. 
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- tillstyrka föreliggande förslag om ökad byggrätt. 

Då ingen ny mark för bostäder är planerad och detaljplanen inte anses påverka kända 
fornlämningar finns inget att erinra. Vad gäller de av Länsstyrelsen klassade byggna
derna kan man se en förstärkning av skyddet av sommarkolonin vilket är positivt. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 
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En mycket bra och genomarbetad plan som kommer att främja utvecklingen på 
Åmäshalvö. Planen kommer att ge bättre förutsättningar för permanentboende och där 
med öka intresset för att etablera någon form av livsmedelsbutik. Tror att miljön kan må 
gott av detta då färre människor behöver ta sig in till Varberg för att handla livsmedel. 
Bra gjort! 

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret noterar de positiva synpunkterna. 

12. Ägare till Lindås 2:10, 2015-08-27 

Synpunkterna avser det prickade området på fastigheten Lindås 2:10 som jag och min 
fru anser skall undamöjas. 

Enligt planarkitekt Adam Pettersson har prickningen kommit till redan på 1950-talet 
eftersom man då ansåg att det var så pass stora höjdskillnader på tomten och att en 
uppförd byggnad därför skulle vara alltför iögonfallande. 

Det finns som vi anser, inte skäl för att marken skall vara prickad. Tomten som idag 
finns norr om bostadshuset är helt plan fram till tomtgräns. Att tomten gränsar till 
grönområde anses heller inte utgöra skäl för prickmarkeringen eftersom grönområdet 
ligger högre än vad det prickade området gör. Inte heller är naturen framför tomten 
öppen så att man från havet skulle störas en eventuell utbyggnad av boningshuset. 
Höjdskillnaden ligger norr om vår tomt på det grönområde som inte varit beträtt de 
senaste 20 åren. 

Kommentar: Prickmarken är borttagen efter önskemål från fastighetsägare längs 
Västerängsvägen, och med hänsyn till att befintliga byggnader delvis ligger inom 
tidigare föreslagen "mark som inte får bebyggas". Höjdskillnaden på tomterna har inte 
bedömts ha sådant värde för utsikt eller utblickar att tomterna inte kan hanteras med 
generella placerings bestämmelser. 

13. Ägare till Lindås 2:16 samt ägare till Lindås 2:8, 2015-09-09 

När vi i somras träffades på ditt kontor för att diskutera den s.k. prickade marken, 
uppmanade du oss att framföra ärendet skriftligt. Vi vill alltså att du omprövar beslutet 
av att bibehålla marken på baksidan av våra fastigheter Lindås 2: 16 resp. Lindås 2:8, 
som prickad. Vi anser inte att det finns några karaktärsskapande element där. Den består 
av gräsmattor, ved och friggebodar och den lilla höjdskillnad som finns, ligger 
mestadels på naturområdet bakom våra tomter. 

Kommentar: Se kommentar till yttrande 12. 
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Jag vill härmed lämna mina synpunkter angående detaljplan för tomt Lindås 2:15, 
Årnäshalvön Västerängsvägen 18, Åskloster. 

Enligt karta över prickat område anser jag att detta upptar nästan 50% utav min tomt. 
Eftersom fastighetsskatten baseras på den totala tomtarealen, anser jag att jag skall 
kunna nyttja densamma fullt ut. 

Enligt karta så berörs Ej de angränsande tomterna på Bonnåsvägen av prickade 
områden, varför? 
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Jag önskar även en bekräftelse på att ingen byggnation för grönområdet mellan tomterna 
på Västerängsvägen samt Bonnåsvägen kommer att beviljas. 

Kommentar: Se kommentar till yttrande 12. 
Någon byggnation planeras inte i dag på den mark som är inritad som allmän 
platsmark natur mellan Bonnåsvägen och Västerängsvägen. 

15. Ägare till Lindås 2:19, 2015-09-11 
Vår gata, Västerängsvägen i Espevik har alltid vart belagd med hinder och undantag, 
trots det har vi varit ålagda att betala samma kostnader som övriga Årnäshalvön vid 
anslutning till VA, renhållning och vägavgifter. 

Nu- ÄNTLIGEN kommer ett förslag från Varbergs kommun om ökad byggrätt, men 
givetvis med begränsningar. 

Vi har friköpta tomter på Västerängsvägen och därför önskas full rätt att disponera "vår 
tomt" utan att kommunen stjäl halva tomtytan för att garantera ett ostört naturområde. 

Driver ändå kommunen igenom lämnade byggrättsförslag tar vi för givet att vi därefter 
betalar en begränsad kostnad till VA-avgifter och renhållning! Begränsad p.g.a att det 
genom den föreslagna begränsade byggrätten minskar fastighetens och tomtens värde 
och genom att det begränsar nyttjandegraden av fastigheten. 

Med hopp om en viss ansträngning från Varbergs kommun till att visa god vilja. 

Kommentar: Se kommentar till yttrande 12. 

16. Ägare till Lindås 2:13, 2015-09-11 

Jag heter Eva Sjögård och är ägare till fastigheten Lindås 2: 13 Västerängsvägen 16 
Åskloster. På min tomt är det på baksidan av huset markerat ett prickat område som inte 
får bebyggas. Jag ifrågasätter detta pickade område, anser att min tomt förlorar i värde 
då man i framtiden inte kan utnyttja hela tomten för en ev. nybyggnation. Kan också 
vara svårsålt. 
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Funderar också på varför bara min tomtbaksida är prickad mot naturområde då 
motsvarande "granne" på Bonnåsvägen saknar prickning mot området. Anser att det ska 
vara lika mot lika om nu detta område är så värdefullt. Bifogar ett foto från min 
prickade baksida undrar över naturvärdet på detta. Har givetvis som önskemål att det 
prickade området ska upphävas. 

Kommentar: Se kommentar till yttrande 12. 

17. Ägare till Lindås 2:11, 2015-09-13 
Efter genomgång av den föreslagna detaljplanen vill vi framföra följande synpunkter. 

-Vi stödjer att naturområdena behålls för att bevara djurliv och landskapsbild, däremot 
"Prickat" område för vår fastighet och övriga fastigheter som ligger längs 
Västerängsvägen, finner vi vara helt oacceptabelt. Motiv saknas helt för detta. Vi kräver 
att detta borttages från planen för detta område. 

-Vi anser inte att utebliven "prickning" skulle påverka naturområdet negativt eller ev. 
upplevelse av detta. 

-Norr om aktuellt naturområde saknas "prickning" på bägge sidor om Bonnåsvägen, 
vilket synes vara rätt beslut, men gör det helt obegripligt m avseende på grund för 
"prickbeslut" för vår fastighet, då det är samma naturområde som gränsar till samtliga 
dessa fastigheter. Vi ser inte varför "prickning" skulle skilja sig i sydligt vs nordligt läge 
om naturområde. 

-Den tidigare uttagna anslutningsavgiften av kommunalt avlopp var beräknad på 
tomtareal, varför vi givetvis kräver att kunna utnyttja hela tomten, och inte utsättas för 
denna diskriminerande behandling som "prickningen" innebär. Detta gäller även 
fastighetsskatten som också baseras på hela tomtarealen. 

Även vid en framtida försäljning, har detta en negativ inverkan på värdet. 

- Vidare vill vi också anföra att det pga hävd inte är acceptabelt att pricka områden som 
redan är bebyggda sedan mer än 50 år tillbaka inom gällande ramar för byggnation. 

-Beslutet att pricka dessa områden ter sig också vara helt befängt med tanke på att man 
godkänt en "jättelik" byggnad på fastigheten Lindås 1 :43 som ju ligger helt i 
förlängningen av det prickade området, även om detta ligger utanför detaljplan. Detta 
påverkar ju i så fall upplevelsen av naturområdet i större utsträckning än samtliga 
byggnader inom prickat område längs Västerängsvägen sammantaget. Kommunen 
måste ha någon sans i sina bedömningar och inte införa kännbara restriktioner bara för 
vissa fastigheter, helt i onödan. 

-Begränsningen i takhöjd anser vi vara för snäv och bör kunna ökas. 

Kommentar: Se kommentar till yttrande 12. 
Förslaget föreslås justeras till att öka nockhöjd till 7 meter och 6,5 meter i de 
känsligare lägena istället för som i samrådsförslaget 6,5 meter och 6 meter för att 
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bebyggelsen bättre ska kunna anpassas till åretrunt bostäder. Byggnation utanför 
detaljplan prövas separat. 

18. Ägare till Lindås 2:17, 2015-09-11 
Det är med stor glädje som fastboende och skattebetalare i drygt 25 år på 
Västerängsvägen finna att kommunens politiker äntligen efter 56 år, med nuvarande 
detaljplan, beslutar att genomföra en planändring avseende "gatan kommunen glömt" 
och "underlätta och förenkla åretruntboende ". 

Det är med stort hopp att planändring sker och verkligen anpassas till att göra 
fastboende på Västerängsvägen rimligt med modem standard och teknik samt medger 
funktionella byggnader, storleks- och energimässigt, som verkligen lever upp till 
påståendet i detaljplanförslaget "underlätta och förenkla åretruntboende ". 
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Detta bör rimligen gälla SAMTLIGA på Västerängsvägen, på lika villkor och inte 
selektivt, som planförslaget slutligen leder fram till. Västerängsvägen bör plockas bort 
från det befintliga planförslaget och det skall upprättas en detaljplan som är likvärdig 
för alla fastigheter norr om vägen. 

Följande punkter anser jag skall ändras i detaljplanförslaget som berör fastigheten 
Lindås 2:17: 

1) "Prickning" (området som ej får bebyggas), av nästan halva fastigheten, skall 
tas bort. 

Som en av få fastigheter i detaljplanförslaget med "prickning", där den befintliga 
byggnaden helt omfattas, bör förslaget förkastas. 

Såsom den befintliga byggnaden på fastigheten Lindås 2: 17 är placerad, hamnar den så 
gott som helt inom det "prickade" område, som enligt planförslaget INTE får bebyggas. 
Detta begränsar möjligheten till att ändra och utvidga byggnaden till en mera lämplig 
bostad för året runt boende. Dessutom vid eventuella omfattande storm- eller 
brandskador kan uppenbarligen inte byggnation återföras på den plats där befintlig 
byggnad är placerad, vilket skulle påverka hela fastigheten och vara fullständigt 
orimligt. 

Dessutom kan det inte vara möjligt att det föreligger något "karaktärsskapande 
element" (om planförslaget då avser landskap, natur och berg i dagen) inom det 
"prickade" området på fastigheten Lindås 2: 17, då byggnaden redan upptar en 
betydande andel av denna areal. 

Placering av den befintliga byggnaden gjordes på anmodan av den då sittande 
byggnadsnämnden i Veddige. Bakgrunden är att det åren 1958-59 gick en elledning 
över fastigheten och byggnaden fick då INTE, enligt kraftbolaget, placeras under 
ledning. Enligt den befintliga planen fanns en överenskommelse mellan den dåvarande 
markägaren (säljaren av marken) och kraftbolaget att ledning skulle flyttas men det blev 
en "långbänk", med följd att dåvarande byggnadsnämndens representant anmodade min 
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far, som ursprungligen uppfört Lindås 2: 17, att placera byggnaden högre upp åt norr. 
Det verkar anmärkningsvärt att som fastighetsägare, nu 59 år senare, skall "straffas" för 
något som dåvarande kommunens byggnadsnämnd beslutat om. 

Senare tillbyggnader på nordsidan som tillkommit inom fastigheten har godkänts av 
byggnadsnämnden i Varbergs kommun. Dessa är genomförda 1986 & 1994, den senare 
för att kunna anpassa byggnaden till vatten- och avloppsanslutning som kommunen 
"tvingade" oss ansluta (avlopp), trots att vi till en stor kostnad så sent som 1986 
installerat en av kommunen godkänd avloppslösning. 

Vidare framgår det inte vad planförslaget avser då det enbart på delar av 
Västerängsvägen föreligger prickning mot s.k. "naturområde", men ej på Bonnåsvägen 
som även gränsar till samma "naturområde". Tydligen saknas, märkligt nog, dessa 
"karaktärskapande element" mot området som betecknas som "natur" på Bonnåsvägen 
och skiljer fastigheterna åt. Dessutom noteras att ingen prickning berör fastigheterna 
längre väster ut på Västerängsvägen. 

Att naturområden inte är "heligt" framgår då man i den befintliga planen läser om den 
nordöstra delen av Västerängsvägen under rubriken Allmänna platser: "Såsom allmän 
plats har avsatts områdets nordöstra och mellersta delar, vilka på grund av sitt 
höjdläge icke lämpar sig för bebyggelse". Veddiges kommuns representant stod här på 
fastigheten Lindås 2: 17 och pekade på det område som numera bebyggts, där 
kommunen de senaste 10 åren låtit två fastigheter avstyckas och bebyggas. Detta 
område med sitt höjdläge som då ansågs utgöra "grönområde", som rimligtvis också 
omfattades av "karaktärskapande element". 

Om det är nivåskillnaden mellan vägen och fastigheten Lindås 2: 17 som leder till att 
fastigheten ''prickats " ställer sig många djupt undrande då man på Lindås 1 :43 nyligen 
(2013 - 2015) avstyckat och uppfört en byggnad direkt gränsande till Lindås 2: 17, 
avsevärt högre placerad och dessutom 9 meter hög till taknock. 

Uppenbarligen är inte höjdläget en viktig frågeställning på grannfastigheten men anses 
så vara på den lägre placerade grannfastigheten Lindås 2: 17. Varför det är så inom ett 
detaljplanerat område men inte direkt utanför dess östra gräns, där samma natur- och 
landskapsförutsättningar föreligger, är fullständigt orimligt! 

"Karaktärsskapande element" i samband med det som "prickats" på olika fastigheter 
utmed Västerängsvägen framstår som helt ologiskt. Det vore som fastighetsägare 
intressant om man explicit angav vad som avsågs med detta diffusa begrepp just på 
fastigheterna som berörs, så man kan förstå varför dessa "karaktärskapande element " 
saknas på de två 2 avstyckade fastigheterna, Lindås 2:34 & 1 :43 och Bonnåsvägen. I 
motsats till att det fanns unika naturvärden där kommunen upplåtit byggnation på 
fastigheterna Lindås 2:34 & 1 :43 med bl.a. häckande horn-, sparvuggla och nattskärra 
saknas helt värdefulla "naturvärden" på de fastigheterna utmed Västerängsvägen där 
prickning föreslås . 
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När Västerängsvägen avstyckades och bebyggdes 1958-59 var landskapet hed- och 
extremt mager betesmark där och vegetationen bestod av ljung och låga enbuskmarker. 
Sedan dess har träd och skog etablerat sig utanför fastigheterna och fauna och flora helt 
förändrats . Fastigheterna är numera "gömda" i landskapet med planterade, träd, häckar 
och buskar för att begränsa insyn. 

Inom de berörda fastigheterna på Västerängsvägen där "prickning" föreslås, existerar 
knappast några "naturvärden " då samtliga fastigheter varit brukade sedan 1959-60 och 
är då kultiverade med anlagda planteringar. gräsmattor, uteplatser. Grillplatser, 
friggebodar, redskapsbodar, båtuppställningsplatser etc. Är det detta man på något sätt 
vill värna om och kallar "karaktärskapande element" men uppenbarligen inte verkliga 
naturvärden? 

Dessutom utgör prickningen en avsevärd begränsning av fastighetens nyttjande, 
ekonomiska värde och samtidigt som man betalar fastighetsskatt på hela arealen. Vidare 
tvingades vi år 1994 till att ansluta fastigheten till det kommunala avloppsnätet och då 
utgår avgiften på HELA fastighetens areal och inte bara det som kan bebyggas. 

En observationen värd att ta till sig. Fastigheten Lindås 2: 17 gränsar direkt till Lindås 
1 :43 som helt saknar begränsning vad gäller "prickning". Den senare omfattar c:a 5000 
m2

, och överskrider i stort sett ALL prickade mark i planförslaget på övriga 
fastigheterna utmed Västerängsvägen. 

Planförslagets begränsning, avseende prickning på fastigheten Lindås 2:17, framstår 
som helt irrelevant ologiskt och omotiverat. "Prickningen" av fastigheten Lindås 
2: 17 skall tas bort i det lagda planförslaget. 

2) Möjliggöra byggnation högre än 6.5 meter till nockhöjd. 

Någon logik i planförslaget med er föreslagna begränsning av nockhöjd till 6,5 meter 
avseende Lindås 2: 17 föreligger inte. Vid författandet av detta yttrande och blickar jag 
österut, från mitt köksfönster, ser « UPP »på en 9 meter hög byggnad nyligen uppförd, 
Lindås 1:43, dessutom placerad långt högre upp på berget än Lindås 2: 17. 

Vad som gör att fastigheten Lindås 2: 17 måste begränsas till högst 6.5 meter men inte 
grannens, verkar knappast rimligt och logiskt. Någon risk att skymma utsikt för någon 
annan fastighet, om Lindås 2: 17 skulle få förmånen att bygga lika högt föreligger 
INTE. Dessutom optimerar man utnyttjandet av tomtmarken, genom att bygga en högre 
byggnad i flera plan. 

Dessutom kommer nya lösningar inom energi med solpaneler som alstrar elektricitet, bli 
framtida lösning i stor omfattning. Det vore djupt olyckligt att fastlåsa takhöjd och 
indirekt taklutning i en framtida planlösning, som omöjliggör innovativa och alternativa 
lösningar för att maximera framtida energiteknik. Tak och taklutning kommer i 
närliggande framtid bli 3 viktiga begrepp, inte ur arkitektonisk utgångspunkt, utan hur 
man maximerar energiomvandling. Nog bör väl nya miljövänliga energilösningar som 
snabbt utvecklas, vara något som även politikerna i Varbergs kommun vill uppmuntra 
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och vara delaktiga till och inte försvåra med bestämmelser fastlåsta i en byråkratisk 
detaljplan som tar år att ändra när behovet snabbt så kräver. 

Den i detaljplanen föreslagna maximala nockhöjd till 6.5 meter är därmed helt 
obefogad och skall utökas till att motsvara grannfastighet. 

3) Mark avsatt till garageändamål 
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I den befintliga planen finns mark avsatt söder om Västerängsvägen för garageändamål 
planförslaget är denna mark avsatt till "natur". Det skall kvarstå möjlighet att 
vidmakthålla garageändamål på det område i det som planförslaget anges som "Natur" 
söder om vägen. Redan i dagsläget används det på befintlig plan utpekade markområdet 
till fordonsparkering och skall så förbli. 

4) Cykelväg 

Som fastboende uppskattas förslaget att åstadkomma en lämpligare cykelväg för att 
komma åt andra förbindelsevägar som leder från Årnäshalvön. På Duveslättvägen, över 
fälten, föreligger inte nuläget någon optimal trafiksituation med att blanda trafikanter. 
För barn är den sommartid helt olämplig cykel väg och tvingar föräldrar att använda bil 
då barnen skall till närliggande aktiviteter. Sommartid då cykeln är som mest lämplig att 
nyttja, flerfaldigas trafikintensiteten och vidare noterar man att hastigheten på fordon 
även ökar signifikant med att sommargästerna anländer. 

Detaljplanens förslag är bra med en avskild cykelled utmed Duveslättvägen, över fälten. 
Som ett komplement bör kommun även utreda cykelled för att nå söder ut, mot 
Tångaberg, Bläshammar och även Varberg. 

En tydlig "flaskhals" och otrevlig sträcka är den extremt cykelovänliga sträckning från 
Duveslättvägen och genom Kärra Bystad. Här är vägen kurvig, smal och definitivt inte 
gjord för att blanda biltrafik, gångtrafikanter, "hundrastare" och cyklister. Sammaledes 
här, ökar trafikintensiteten på sommarhalvåret då cykeln är som mest lämplig att 
använda. 

Redan i dagsläget använder flera av oss boende på Årnäshalvön en helt annan 
sträckning, för att undslippa hamna i trafikmöten med stora risker då man skall ta sig 
söder ut. Denna sträckning går utmed Rörviks norra strand (gammal traktorstig), till 
Lilla Kärra badplats, vidare på en upptrampad stig till FRIDAS restaurang i Kärraviken. 
Här ansluter man vidare vägen till Tångaberg och sedan cykelleden in till Varberg. 

Sträckningen är långt bättre. Man undslipper helt de trånga och farliga passagerna 
genom Kärra Bystad och är dessutom kortare, vilket ALL TID cyklister uppskattar. 
Tyvärr är stigen ofta i mycket dåligt skick, höst och vår, men kan förbättras till en 
utmärkt cykelväg. Dessutom löper en gångstig från de innersta norra delarna av Rörvik 
utmed stranden till Rörviks hamn, men i dagsläget helt olämplig för cykeltrafik. 
Förbättras även denna sträckning har man anslutit hela södra delen av Åmäshalvön med 
en utmärkt cykelväg att ta sig in till centralorten Varberg. 
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Det är med en förhoppning att dessa synpunkter beaktas och att det finns en politisk 
välmening i planförslagets fina skri vingar att kommunen verkligen avser att ( s. 6) 
"underlätta till ett fungerande åretruntboende" och "erbjuda människor ett praktiskt 
och socialt vardags liv i en attraktiv miljö". Det bör väl föreligga en politisk vilja att 
planförslaget även omfattar de redan befintliga skattebetalare och inte enbart de 
tillkommande, som kommunen hoppas skall bidra till kommunens framtida budget. 

Jag bor här sedan 25 år tillbaka som fastboende, betalar skatt till kommunen och vill 
fortsätta så göra. Min förhoppning är att detta inte enbart är återkommande språkliga 
klicheer i olika planförslag, utan att det verkligen finns en ärlig politisk avsikt bakom 
orden avseende förslaget om planändring men det finns saker som måste ändras. Låt oss 
som redan sedan lång tid är fastboende, få rimliga och likartade villkor att genomföra 
detta. 

Kommentar: 
1. Se kommentar till yttrande 12. 
2. Nockhöjdernaföreslås justeras till 7 meter och 6,5 meter i de känsligare lägena 

istället för som i samrådsförslaget 6,5 meter och 6 meter för att bebyggelsen 
bättre ska kunna anpassas till åretrunt bostäder. Byggnation utanför detaljplan 
prövas separat. 

3. Området söder om Västerängsvägen är idag planlagt som park eller plantering 
och område för avsett för garageändamål. Området föres lås upphävas då den 
inte jj;ller något syfte för området som helhet. Användningen garage finns inte 
idag som bestämmelse. Avtal kan ske med markägare separat om möjlighet till 
nyttjandet av mark. 

4. Synpunkterna noteras. Detta ligger utanför aktuell detaljplan, men finns med 
förslag på nya cykelvägar i den nya fördjupade översiktsplanen för norra 
kusten, 2017. 

Ägare till Duveslätt 1:9 och 1:4, 2015-09-02 
Planavdelningen har upprättat en samrådshandling rörande redan befintliga detaljplaner 
på Östra Åmäs. Syftet är att i planerna införa en utökad byggrätt från nu gällande 100 
kvm till 15 % av fastighetsytan max 250 kvm. Till detta kommer då även 
bygglovsbefriade åtgärder som friggebodar och Attefallshus. 

Kommunen vill kraftigt öka bebyggelsen på Åmäshalvön och på detta sätt öka andelen 
helårs boende. Detta framgår av tidigare planförslag där 150 nya bostäder planerades, av 
fritidshusutredningen som anger 250 nya bostäder samt av den fördjupade 
översiktsplanen (nu ute på samråd) som anger att en ny tätort skall byggas om 600 
bostäder. En utbyggnation kommer i förlängningen att innebära en nedmontering av 
fritidshusområdet, idag ett av Sveriges 15 största. 

Det är svårförståeligt att kommunen på så kort tid kan komma med så olika uppgifter 
angående planerad byggnation. Det tycks som om kommunens olika enheter inte till 
fullo kommunicerar med varandra? Fråga inställer sig varför det plötsligt är så bråttom, 
man borde istället invänta den fördjupade översiktsplanen som nu är ute på samråd och 
först när man har kännedom om totalbilden för denna så är man beslutsfähig. I nuläget 
syns det som om den utökade byggrätten utgör ett smörjmedel (muta) till befintliga 
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markägare för att man på ett lätt sätt skall kunna genomföra en utökad och förtätad 
byggnation på halvön. Bordlägg frågan om byggrätter till dess hela bilden inklusive 
FÖP har fått fastare former. 
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En utökning av byggrätten för de angivna områdena kommer att väsentligt förändra 
karaktären på Östra Årnäs. För Västra Årnäs kommer tidigare byggrätter att bibehållas. 
Tidigare planlagt område för Duveslätt 1 :3 m.fl. kommer att få blandad bebyggelse och 
blandade tomtstorlekar. Nu föreslagna detaljplaneområden kommer att få stora tomter 
och en blandad villabebyggelse med upp till 250 kvm stora hus med bygglovsbefriade 
åtgärder oräknade. Den planerade ytterligare bebyggelsen enligt FÖP om 600 nya 
bostäder kommer att få mindre tomter och blandad bebyggelse med ett flertal 
flerfamiljshus. Detta kommer att innebära att Årnäshalvön på sikt förvandlas till en 
villaförort med blandad bebyggelse. Oavsett vad som sägs i samrådshandlingen om 
grönområden så kommer detta innebära en nedmontering av fritidshusområdet. En 
segregering kommer att ske på halvön. Detta i ett område av riksintresse som är skyddat 
i Miljöbalken. Enligt FÖP skall ju ytterligare 600 bostäder byggas och en ny tätort 
anläggas. 

Om nu föreslagna planer blir verklighet så kommer detta att sätta igång en byggboom 
på halvön. Omsättningen på fritidshus kommer öka. Nya köpare vill bygga större. 
Bygger en bygger alla. En pågående ny- och ombyggnation kommer att pågå under 
avsevärd tid, 10 till 15 år eller längre. Allt detta kommer att störa miljön och frilufslivet, 
dvs. det som riksintresset enligt MB särskilt värnar om. Noterbart är att undantagen i 
MB som gäller för tätort i detta fallet inte är gällande då här är fråga om nyanläggning 
av en tätort. 

Det är svårt att se hur kommunen skall lyckas i sitt uppsåt att runda bestämmelserna i 
MB. En rekommendation borde vara att lämna området i fred. Låt detta istället växa 
organiskt utan kommunala pekpinnar. 

I samrådshandlingen talas det om en anpassning av nybyggnation och en harmonisering 
med traditionell byggnation på halvön. Hittills verkar det dock mera vara som vilda 
västern vad det gäller den utformningen av nybyggnation. Var har stadsarkitekten gömt 
sig? En harmonisering torde avse en byggnation i traditionell halländsk miljö, typ Axas
gården. Istället har ett otal fantasifulla skapelser sett dagens ljus i området. Senaste 
tillskottet är den lokala "Berlinmuren" på Espeviksgården. Återigen var finns 
stadsarkitekten? Det är viktigt att man från kommunens sida inte enbart skapar en 
skrivbordsprodukt med önskemål som inte reflekterar verkligheten. 

Med ovan sagda vill jag propagera för att behålla nuvarande planbestämmelser. Det är 
fullt tillräckligt med den utbyggnadsmöjlighet som finns med de bygglovsbefriade 
åtgärderna, friggebodar och Attefallshus. Först när planerna för Årnäshalvön har fått 
fastare form och hänsyn tagits till hela den planerade förändringen så är det tid att ta 
beslut om ändringar av byggrätten i detaljplanerna. 

Kommentar: Kommunens planarbete för ökad byggrätt grundar sig på av 
kommunfullmäktige fastställda fritidshusutredning (2013-09-19) som är ett 
följduppdragfrån Översiktsplanen för Varbergs kommun (2010-06-05). Parallellt har 
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ett arbete med en översyn av fördjupad översiktsplan för norra kusten pågått. Där 
bedöms nyetableringar i området, givetvis i kombination med planerna för ändrade 
byggrätter på Östra Årnäs. Översiktsplan för Varbergs kommun,fördjupningför norra 
kusten antogs av kommunfullmäktige den 14 februari 2017, där man föreslår en 
utbyggnad om 150 bostäder. Permanentboendet på Östra Årnäs är redan ökande. Den 
ökade byggrätten gör det snarare praktiskt möjligt för fler grupper att bosätta sig där 
vilket förhoppningsvis gynnar demografin. 

19. Ägare till Lindås 2:33, 2015-09-03 
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Vid samtal med kommunen har det framkommit att den marktarm som nu är gräsväg 
och tillfartsväg (förlängningen av Lindelövstigen i öst-västlig riktning) till min fastighet 
kommer att tillfalla de fastigheterna i söder. Detta förslag ställer jag mig bakom om det 
verkställs utan kostnad för min del. Jag är emellertid förbryllad då denna marktarm i 
förslaget är ritad i vitt, dvs som gata. Jag önskar en förklaring i denna del. 

Vad gäller min fastighet i övrigt har jag synpunkter på den prickade delen. Jag anser att 
denna skall minskas till att i vart fall inte överstiga 4 meter från tomtgränsen och helst 
tas bort helt. Som det ser ut nu känns det olustigt att halva huset står på prickad mark 
Generellt verkar det inte finnas någon logik i prickningen av marken i hela området. För 
det fall, som det ser ut på planförslaget, att jag får svårigheter att ta mig fram med bil till 
min nuvarande infart, vill jag ha möjlighet att köra in österifrån från Lindelövstigen. 

Jag ser fram emot kommunens svar. 

Kommentar: "Gräsvägen" är planlagd som gata i ursprunglig gällande plan och 
tillhör fastigheten Lind ås 1: 3. Det är därför den ligger kvar som gata även i detta 
förslag. 

Förslag till justering är att området fortsatt får vara planlagt som gata och att din 
infart från Lindelövsvägen kvarstår. Prickmarken föreslås tas bort från fastigheten. 

20. Ägare till Lindås 2:12, 2015-09-13 
Vi motsätter oss planförslaget att inte få bebygga vår tomt dvs den prickade delen. 
En begränsad byggrätt skulle förhindra möjligheten till ett permanent boende då det 
kommer krävas att vi bygger ut och moderniserar fastigheten. Vi köpte fastigheten juli 
2010 som sommarbostad men också med tanken på att kunna bo där hela året längre 
fram. 

Den sydöstra delen av huset är den mest lämpade att bygga ut. Den prickade marken 
kommer då att behövas tas i anspråk Den sydöstra delen av fastigheten vetter mot skog 
och naturområde. Vi kan inte se att en utbyggnad skulle påverka viktiga element 
i naturen. 

En begränsad byggrätt försvårar även en eventuell försäljning av fastigheten. 

Kommentar: Prickmarken på fastigheten har justerats inför granskningsskedet. 
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Varbergs Kommun har inventerat områden för att se över vilka som lämpar sig för att 
kunna nyttjas som åretruntboenden och därmed utöka byggrätten. Borås Stad är 
sakägare och inbjuds därför till att komma med åsikter. 

Borås Stad äger en fastighet och koloni i närområdet. 

31 (35) 

Området Östra Årnäs lämpar sig enligt bedömning väl för denna typ av nyttjande. 
Förändringen av detaljplanen innebär att befintliga fastigheter får ökad byggrätt med 15 
% av befintlig byggnadsarea dock max 250 m2 och minst 100 m2

. 

Lokalförsörjningsnämnden anser inte att denna ändring påverkar fastigheten negativt 
utan ser positivt på att det blir större del permanent boende vilket bör leda till en 
tryggare kringmiljö. Lokalförsörjningsnämnden ser också positivt på att man bevarar 
vissa viktiga element i naturen även i den nya planen. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den föreslagna detaljplanen. 

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna 

22. Ägare till Duveslätt 1:19, 2015-09-03 

1. Minsta tomtstorlek föreslås till 1000 m2
. Med tanke på pågående detaljplan Duveslätt 

1 :3 m. fl samt Fördjupad ÖP för Norra kusten, Varberg- i båda dessa föreslås 
tomtstorlekar på 700-800 m2

, tom 500m2 för par/radhus. Reglerna bör vara 
gemensamma för både nya och äldre planer, dvs 700-800 m2

. Byggnationens storlek 
regleras av 15 % regeln. Detta skulle även innebära en större anpassningsmöjlighet till 
natur och områdesstruktur. 

2. På sid 7 i Plan- och Genomförandebeskrivningen står det att en ökad byggrätt bl a 
innebär att; "Erforderlig standardförbättringar av vägar, allm. ytor i närområdet och 
dagvatten bekostas av fastighetsägarna" 

I mitt fall innebär den nya detaljplanen ingen väsentlig förbättring, dåjag redan idag har 
en byggrätt på 220 m2

. 

Motsätter mig att standardförbättringar enligt ovan skulle innebära kostnadsbelastning 
för mig i egenskap av fastighetsägare. 

3. Det är viktigt att Årnäshalvöns Samfällighetsförening (alt Varbergs Kommun) är 
huvudman för vägar, natur, allmänna platser och dagvatten inom området. 

Kommentar: Tanken med fritidshusplanen är att ge en ökad byggrätt till befintliga 
bostäder och inte tillåta fler fastigheter, därav minsta tomtstorlek. Minsta tomtstorlek 
har till granskningsförslaget ändrats till samma som i befintliga planer. När det gäller 
er fastigheten har bestämmelsen om att den inte får delas tagits bort, vilket innebär att 
tomten är möjlig att stycka. 
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I gällande detaljplan har er fastighet idag 220 kvm bruttoarea. Därför innebär denna 
nya detaljplan en något ökad byggrätt till 250 kvm bvggnadsarea. Gatukostnader 
hanteras genom de andelstal varje fastighet har i gemensamhetsanläggningen som 
förvaltas av Årnäshalvöns samfällighetsförening. En möjlighet till ökad vägförbättring 
ges 

23. Ägare till Lindås 1:6, 2015-09-07 

Jag är ägare till fastigheten Lindås 1:6, Lindåsvägen 22. Det är inritat två stycken 
prickade områden där det inte får bebyggas. Det ena är märkt med g, alltså ämnat för 
gemensamhetsutrymme. Vad är det planerat där? 

Jag ifrågasätter båda dess prickade områden och vill få bort dessa för att eventuellt 
kunna bygga där i framtiden. 

Kommentar: 
Ursprunget till g är en lekplats som aldrig bildats. I genomförandebeskrivning till 
gällande plan står det att: 
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"Lekplatserna på Rörvik 1: 1 och Lindås 1 :6 anläggs då berörda fastighetsägare anser 
att behov föreligger". Det står också att "Avtal om överlåtelse av tomtmark ska 
upprättas mellan ägarna till fastigheterna Rörvik 1:1 och Lindås 1:6." 
Gemensamhetsanläggning ska bildas och omfatta kvartersmark som betecknas g (tillfart 
och lekplats). "Ägarna till Lindås 1 :6 och Rörvik 1: 1 upplåter mark till respektive 
gemensamhetsanläggning. " 

Lekplatsen är inte uppförd och marken är i dagsläget inte upplåten till vägföreningen. 
G-området och prickmarken föreslås tas bort. 

24. Ägare till Årnäs 6:29, 2015-09-08 

Synpunkter gällande det samrådsförslag som är upprättat i syftet med ny 
detaljplaneförslag (JB: Plan & bygglag, 5 Kap). 

Vi (Bemtsson) tycker att detta förslag går i rätt riktning och ser positivt på denna 
utveckling att fastighetsägare ges möjlighet att bygga större bostadshus (än 80 kvm). 
Men vi anser också att man bör hålla sig till regelverket som det står skrivet (enligt 
lagboken). Och i samband med ett nybygge eller tillbyggnad utgå från fastighetens area 
och beskaffenhet. Med andra ord; oavsett bostadsyta och markens area samt markens 
beskaffenhet, skall man inte få bygga åt norr, söder, väster eller öster närmare än 4 m 
från granntomtens gräns (4 menligt Varbergs Kommun). Enligt Plan & Bygglagen, 8 
Kap; 4 § - gäller gränsen 4,5 m. 

Vi vill inleda detta brev med, att åberopa i JB: Plan & Bygglagen; 1Kap, 1 §, - första 
stycket, att "lika villkor gäller för alla" i Plan & Bygglagen, likväl som "andra lagar" i 
detta landet. Det skall inte få förekomma några orättvisor, med det nya systemet. 
Särskilt beaktansvärt är detta, om en fastighetsägare nekar en granne bygglov - om 
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bygget är avvikande från de rådande bestämmelser (enligt JB; Plan & Bygglagen, 8 
Kap, 4 § 1-4 stycket). I detta avseende kan inte byggnadsnämnden bevilja en 
fastighetsägare bygglov. Byggnadsnämnden kan inte heller bevilja "den ena 
fastighetsägaren bygglov, men inte den andra" (än värre är det ju om dessa är grannar). 
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Låt säga nu att två grannar har ingått ett avtal, som gäller under "lika villkor för båda 
markägarna, och som är grundförutsättningen för - att en fastighetsägare skall bevilja en 
granne bygglov". Att ett avtal är till för att följas och - att byggnadsnämnden inte skall 
uppmuntra till ett kontraktsbrott, med att - bevilja ett bygglov som strider mot reglerna i 
JB; Plan & Bygglagen 1 Kap; 1§och5 §,samt 8 Kap · 4 §; 1-4 stycket. 

Det är ungefär som att byggnadsnämnden påstår - att reglerna inte gäller den ena 
fastighetsägaren lika mycket som den andra. Samt att ett skrivet avtal gäller å andra 
sidan inte på ett likvärdigt sätt. 

Vi vill, att ovanstående text skall tas i beaktning, för att den nya detaljplanen skall bli så 
rättvis som möjligt för alla fastighetsägare- oavsett om de tänker bygga eller inte (med 
hänvisning till inledningen av PBL; 1Kap1 §) 

Sedan vill vi förbehålla oss rätten (om vi skulle vilja) - att få bygga en redskapsbod i 
framtiden (max 5 kvm) mot söder och 1 meter från f:a 6:23 (hänvisar till ett skriftligt 
avtal med grannen). Eftersom grannen själv inte har beaktat avtalet gentemot oss (f: a 
6:29), anser jag förbehålla mig denna rätt. 

Kommentar: Ett bygglov som söks i enlighet med i detaljplanen uppsatta bestämmelser 
ska anses vara planenligt och således beviljas. I detta har grannarna ingen, eller 
mycket liten, påverkan. 

Utanför detaljplan är dock situationen en annan då grannar hörs inför ett 
bygglovsbeviljande. 

Stadsbyggnadskontoret och Varbergs kommun avser självklart att följa uppsatta lagar 
samt att behandla alla medborgare lika. När det gäller PBL 8 kap 4 §är det gamla PBL 
ni troligen tittat i, den upphörde gälla 2011. 

25. Ägare till Årnäs 12:8, 2015-09-13 

Vi är ägare till fastigheten Årnäs 12:8. Vi skriver till er angående fritidshusutredningen. 
Vi tycker att gällande förslag är ett mycket bra förslag. Vår fastighet har "prickad 
mark". Enligt den informationen vi fått ska prickad mark motsvara berg. I vårt fall finns 
det inget berg, utan är ett stenrös av gammal fyllnadsmassa. Vi önskar att det prickade 
området på vår tomt tas bort. 

Kommentar: Prickad mark på Årnäs 12:8 är lagd där då den även syftar till att inte 
trycka upp husen för högt från vägen upp emot bakomliggande tomter. Prickmarken har 
minskats något. 
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Årnäshalvöns samfällighetsförening, 2015-09-13 
Vi har följande synpunkter på detaljplanen. 
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Ändra tillkommande området mellan fastigheten Åmäs 6:40 och havet från allmän plats 
till mark som fastighetsägaren förfogar över samt justera den gräns som finns i förslaget 
till den gräns som finns i detaljplanen. 

Av de områden som i förslaget benämns som naturområde-utmed Espeviksvägen och 
Mittmarkavägen kan vi ha intresse av området närmast Åmäs 6: 15 under förutsättning 
att området överförs utan avgift för oss. 

Området innanför har vi inget intresse av. 

Kommentar: Plankartan har justerats enligt yttrandet vid Årnäs 6:40. 
Kommunenföreslår fortsatt att naturmarken vid Mittmarkavägen ska förvaltas av 
Samfällighetsföreningen. 

ÖVRIGT 
3 mindre naturområden föreslås upphävas då de inte faller något syfte för detlajplanen 
som helhet. Småbåtshamnen i södra delen av planområdet, detlajplanelagd idag, tas 
med i denna detaljplan. 

Förslag till revideringar 
De två vägar som varit planlagda som tillfart ändras till lokalgata. 

Prickmark har minskat och för tomter vid Västerängsvägen och Lindelövsstigen 

har justerats eller tagits bort. Placeringsbestämmelser i förhållande till tomtgräns 

reglerar istället var byggnation får ske. 

Planområdets gräns har justerats i nordvästra delen för att stämma med tidigare 

gällande detaljplan, justeringen är gjord väster samt söder om Åmäs 6:40 

Nockhöjd ökas med o,5 meter för att bättre anpassas till året runt bostäder. 

Tomtstorlek har justerats till verkliga storlekar på tomter och samma som idag 

gällande detaljplaner 

Planbestämmelse om hårdgjord yta är tillagd 

Lindås 1 :6, prickmark är borttagen och fastigheten regleras till att högst tillåta 4 

tomter. 

Text om tillfart till fastigheten Åmäs 6:8 och Åmäs 6:9 

Naturmark längs Mittmarkavägen har tagits bort. 

Småbåtshamnen i söder, detaljplanelagd idag, tas med in planområdet. 
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Områden planlagda som prickad bostadsmark tänkta för lek i tidigare 

detaljplaner, ändras till Natur. 

Möjlighet till lek införs på naturmark där det naturmässig anses lämpligt. 

Område planlagt för garage upphävs i och med denna detaljplan då denna 

markbit inte fyller något syfte för området som helhet. 

Text om massor läggs till i plan- och genomförandebeskrivningen. 

Området vid Mosstigen ändras från prickad bostadsmark till natur med 

dagvattenhantering. 

Mindre naturområden ändras till bostadsmark eller tas bort där det anses 

lämpligt. 

Text om natura 2000 och naturvärden läggs in i planbeskrivningen. 

Planhandlingama ses även över redaktionellt. 

Kvarstående besvär 
Följande har inte fått sina synpunkter under samrådet helt tillgodosedda: 

F astighetsbeteckning 
Lindås 2: 11 
Lindås 2:17 
Duveslätt 1:9 & 1:4 
Lindås 2:33 
Duveslätt 1: 19 
Åmäs 6:29 
Åmäs 12:8 
Åmäs samfällighetsförening 

STADSBYGGNADSKONTORET 

Claus Pedersen 
Planchef 

Emma Cejie 
Planarkitekt 
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Kungörelse för Östra Årnäs fritidshusplan, Varbergs kommun 

Detaljplan för Östra Årnäs, Varbergs kommun  

Granskningsförslag upprättad den 25 juni 2015, reviderad den 28 september 
2017, finns utsänd för granskning till och med den 5 november 2017. 

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte. 

Strandskydd upphävs för delar av planområdet. 

Planområdet ligger ca 1 mil norr om Varbergs centrum på östra delen av 
Årnäshalvön. Detaljplanens syfte är att öka byggrätterna för att underlätta året 
runt boende. 

Planförslaget berör samfälld mark. 

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, 0340-881 80,  
e-post: bn@varberg.se.  

Detaljplanen handläggs av Emma Cejie 

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Varbergs kommun, 
Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 
5 november 2017. 

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden 
kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen 
med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, 
postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. 
Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller 
boende som berörs av handlingarna. 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 136 

Sammanträdesprotokoll 
2017-11-15 

Dnr KFN 2017/0191 

Målformuleringar; fullmäktiges mål utbildning 
och arbete 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. fastställa följande nämndsmål inom området utbildning och arbete: 

Vi ska utveckla metoder och plattformar för att möjliggöra för ungdomar att 
starta egna företag inom den kulturella och kreativa sektorn. 

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

2. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till indikatorer för de nya 
målen i förslag till verksamhetsplan 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 23 maj 2017, § 103, uppdragit åt kommunens 
nämnder att bland annat 

• för ökad måluppfyllelse ska samtliga nämnder med utgångspunkt 
från kommunfullmäktiges inriktning inom målområdet har 
formulerade relevanta nämndsmål som styr mot det strategiska 
målområdet. Till nämndsmålen ska kopplas indikatorer för att mäta 
måluppfyllelse 

• kommunstyrelsen ska vara ett stöd för nämnderna i arbetet med 
målformuleringar och framtagande av indikatorer. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-07 § 133. 

Justerandessignatur[\ ~ Utdragsbestyrkande Datum 

4 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 134 Dnr KFN 2017/0177 

Kundnöjdhetsmätning FUNKA 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden 

1. godkänna rapporten ”Kund-nöjdhetsmätning Funka”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden godkände den 25 januari 2016, § 2, 

slutredovisning av internkontroll 2016. Samtidigt beslutades om att en 

rapport brukarundersökning rörande en av internkontrollpunkter 

”uppföljning och genomförda åtgärder inom verksamheten Funka /fritid för 

funktionsnedsatta) skall ske till nämnden efter genomförandet.  

Inom samtliga av nämndens ansvarsområden genomförs arbete för ökad 

inkludering och delaktighet. Det betyder att nämndens verksamheter ska 

välkomna alla invånare utifrån en syn på att alla människor har lika värde. 

Det handlar om att förhållningssätt och värdegrund ska vara inkluderande 

och medskapande. Det visar sig exempelvis i marknadsföring, 

kommunikation, vilken typ av verksamhet nämnden erbjuder och det 

bemötande kunder, brukare och invånare får. Det ska också ta sig uttryck i 

människors möjlighet till inflytande och delaktighet i den verksamhet som 

erbjuds. 

I nämndens kultur- och fritidspolitiska strategi ”I Varberg får alla växa” 

beskrivs att all verksamhet ska ha en helhetssyn på människan och dennes 

behov av samvaro, sammanhang och utveckling. Samtliga avdelningar inom 

kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att arbeta med verksamhet 

gentemot målgruppen med funktionsnedsättning. Fritidsavdelningen har 

ett övergripande samordningsansvar för fritidsaktiviteter som riktar sig till 

människor med funktionsnedsättning och samverkar med övriga 

avdelningar och förvaltningar inom kommunen. 

Förvaltningen har genomfört en kundnöjdhetsmätning inom verksamheten 

FUNKA. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 2 november 2017. 

Rapport ”Kundnöjdhetsmätning Funka”  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Övervägande 
Med utgångspunkt från resultatet av kundnöjdhetsmätningen har ett antal 

utvecklingsområden för verksamheten tydliggjorts i rapporten: 

 Inkludering av deltagare i planering och genomförande av
aktiviteter. Till exempel en dialoggrupp där deltagarna varierar
mellan programplaneringarna.

 Övergripande samverkansgrupp med syfte att utveckla och
samordna fritidsaktiviteter samt integrera personer med
funktionsnedsättning i fler aktiviteter som riktar sig till alla
kommuninvånare. Deltagare i gruppen kan vara kulturavdelningen,
fritidsavdelningen, ungdomsavdelningen, föreningar,
studieförbund, barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen och socialförvaltningen.

 Programmets utformning kan förändras för att förenkla med
hänvisning till varberg.se och andra digitala medier för mer
detaljerad information.

 Bildbank för ökad variation av bilder i program, på hemsida och
andra digitala medier.

 Tydliggörande av ledarnas uppdrag, roll och förhållningssätt.

 Systematisk struktur för kontinuerlig återkoppling från deltagarna

för att säkerställa och öka kvaliteteten på genomförandet av

aktiviteter.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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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 

Kundnöjdhetsmätning FUNKA

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna rapporten ”Kund-

nöjdhetsmätning Funka” 

Beskrivning av ärendet 
Inom samtliga av nämndens ansvarsområden genomförs arbete för ökad 
inkludering och delaktighet. Det betyder att nämndens verksamheter ska 
välkomna alla invånare utifrån en syn på att alla människor har lika värde. Det 
handlar om att förhållningssätt och värdegrund ska vara inkluderande och 
medskapande. Det visar sig exempelvis i marknadsföring, kommunikation, 
vilken typ av verksamhet nämnden erbjuder och det bemötande kunder, 
brukare och invånare får. Det ska också ta sig uttryck i människors möjlighet 
till inflytande och delaktighet i den verksamhet som erbjuds. 

I syfte att kvalitetssäkra och följa upp basverksamheten arbetar förvaltningen 
med kvalitets-faktorer och relevanta indikatorer utifrån grunduppdraget. En 
av de två kvalitetsfaktorerna 2017 som är gemensam för de tre 
verksamhetsområdena inom Kultur- och fritids-förvaltningen har perspektivet 
målgrupp/kund som har ett särskilt fokus på ”gott bemötande”. Verksamheten 
agerar med invånarens/kundens bästa för ögonen och har känsla för service. 
Det innebär att vara till för alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund 
eller funktionsnedsättning och möjliggör barn, ungdomars och vuxnas 
delaktighet och inflytande i verksamheten. Målet är att ta reda på om 
invånarna/kunderna är nöjda och deras upplevelse av inflytande och 
delaktighet.  

I nämndens kultur- och fritidspolitiska strategi ”I Varberg får alla växa” 
beskrivs att all verksamhet ska ha en helhetssyn på människan och dennes 
behov av samvaro, sammanhang och utveckling. Samtliga avdelningar inom 
kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att arbeta med verksamhet 
gentemot målgruppen med funktionsnedsättning. Fritidsavdelningen har ett 
övergripande samordningsansvar för fritidsaktiviteter som riktar sig till 
människor med funktionsnedsättning och samverkar med övriga avdelningar 
och förvaltningar inom kommunen. 
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Mål och syfte med kundnöjdhetsmätningen 

Att ta reda på om deltagarna är nöjda med fritidsprogrammet, dess 
utformning, aktiviteternas utbud, genomförande och frekvens.  Målet är också 
att kartlägga målgruppens eventuella önskemål kring delaktighet och en mer 
integrerad fritidsverksamhet tillsammans med andra utan 
funktionsnedsättning. 

Målgrupp
Vuxna personer som deltagit i aktiviteter i Funkas fritidsprogram. 

Metod
I val av metod för kundnöjdhetsmätningen har inspiration hämtats från 
delaktighetsmodellen (www.delaktighetsmodellen.se) och 
fokusgruppsmetoden samt tydliggörande kommunikation  i form av 
bilder(Specialpedagogiska skolmyndigheten www.spsm.se ).  

I korthet innebär metoden: 
1. Dialog med deltagarna
2. Dialog med aktivitetsledarna
3. Dialog med deltagare och aktivitetsledare

Beslutsunderlag 
Rapport ”Kundnöjdhetsmätning Funka” 

Jämställdhetsbedömning 
Kultur- och fritidsverksamheterna i Varbergs kommun ska utformas med 
medborgarna och deras behov i centrum. De ska ge möjlighet till samvaro, 
sammanhang och utveckling. Bara genom nära dialog med medborgarna kan 
vi utveckla våra verksamheter på ett bra sätt. Alla människor har lika stort 
värde och ska ha samma möjligheter till utveckling och självförverkligande 
oavsett förutsättningar. Detta är lika viktigt inom kulturen som fritiden eller 
idrotten, och oavsett om man är åskådare eller delaktig utövare. Ett av målen 
med verksamheten Funka är att integrera/tillgängliggöra kultur- och 
fritidsnämndens ordinarie verksamhet för personer med funktions-
nedsättning. 

Inför kundnöjdhetsmätningen valdes både kvinnor och män ut slumpmässigt 
och resulterade i att 3 män och 4 kvinnor deltog i dialogen från gruppen 
deltagare vilket får anses vara jämställt. I gruppen ledare var dock 
könsfördelningen mer ojämlik då det var 1 man och 5 kvinnor som deltog. 
Detta kan anses vara relevant då det inom yrkesgruppen assistenter och 
boendestödjare mfl oftast finns fler kvinnor än män anställda. 
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Övervägande 
Med utgångspunkt från resultatet av kundnöjdhetsmätningen har ett antal 

utvecklingsområden för verksamheten tydliggjorts i rapporten: 

 Inkludering av deltagare i planering och genomförande av aktiviteter.
Till exempel en dialoggrupp där deltagarna varierar mellan
programplaneringarna.

 Övergripande samverkansgrupp med syfte att utveckla och samordna
fritidsaktiviteter samt integrera personer med funktionsnedsättning i
fler aktiviteter som riktar sig till alla kommuninvånare. Deltagare i
gruppen kan vara kulturavdelningen, fritidsavdelningen,
ungdomsavdelningen, föreningar, studieförbund, BuF och Soc.

 Programmets utformning kan förändras för att förenkla med
hänvisning till varberg.se och andra digitala medier för mer detaljerad
information.

 Bildbank för ökad variation av bilder i program, på hemsida och andra
digitala medier.

 Tydliggörande av ledarnas uppdrag, roll och förhållningssätt.

 Systematisk struktur för kontinuerlig återkoppling från deltagarna för
att säkerställa och öka kvaliteteten på genomförandet av aktiviteter.

Samråd 
Samråd och information sker till FSG. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Ulrika Hernant 

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 
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Inledning  
Att "Delaktigheten i samhället ska öka" är ett av regeringens elva folkhälsomål, som satts för 
att nå det övergripande målet om en god hälsa för hela befolkningen. För att nå dit krävs 
insatser på alla nivåer där människor har och får god förståelse samt kunskap om delaktighet 
och demokrati. Kultur‐ och fritidsnämnden har inom sitt ansvar tillgång till flera plattformar 
och verksamheter där delaktighet och demokrati kan utvecklas och skapas. 
 
Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga 
inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga 
miljöer. Det som påverkar möjligheten till delaktighet är tillgängligheten i samhället och de 
förutsättningar som skapats för individen (Myndigheten för delaktighet www.mfd.se). 
 
Inom samtliga av nämndens ansvarsområden genomförs arbete för ökad inkludering och 
delaktighet. Det betyder att nämndens verksamheter ska välkomna alla invånare utifrån en 
syn på att alla människor har lika värde. Det handlar om att förhållningssätt och värdegrund 
ska vara inkluderande och medskapande. Det visar sig exempelvis i marknadsföring, 
kommunikation, vilken typ av verksamhet nämnden erbjuder och det bemötande kunder, 
brukare och invånare får. Det ska också ta sig uttryck i människors möjlighet till inflytande 
och delaktighet i den verksamhet som erbjuds. 
 
I syfte att kvalitetssäkra och följa upp basverksamheten arbetar förvaltningen med kvalitets-
faktorer och relevanta indikatorer utifrån grunduppdraget. En av de två kvalitetsfaktorerna 
2017 som är gemensam för de tre verksamhetsområdena inom Kultur- och fritids-
förvaltningen har perspektivet målgrupp/kund som har ett särskilt fokus på ”gott 
bemötande”. Verksamheten agerar med invånarens/kundens bästa för ögonen och har känsla 
för service. Det innebär att vara till för alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund 
eller funktionsnedsättning och möjliggör barn, ungdomars och vuxnas delaktighet och 
inflytande i verksamheten. Målet är att ta reda på om invånarna/kunderna är nöjda och deras 
upplevelse av inflytande och delaktighet.  

Bakgrund   
Verksamheten Funka utvecklas ständigt och ett av målen med verksamheten är att 
integrera/tillgängliggöra kultur- och fritidsnämndens ordinarie verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. Forskning visar att deltagande i verksamhet är viktigt för att aktivera 
positiva mekanismer hos människan som både kulturverksamheter och idrotts‐ och 
fritidsaktiviteter ger.  
 
Funkas övergripande uppgift är att erbjuda och stimulera målgruppen till fritidsaktiviteter 

samt öka tillgängligheten till- och integrera de funktionsnedsatta i förvaltningens ordinarie 

verksamhet.  

Ett av kommunfullmäktiges strategiska målområde är hälsa och social sammanhållning som 

också ligger till grund för de insatser som görs inom Funka.  

Kommunfullmäktiges prioriterade mål är:  

– Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv 
– Delaktigheten i samhället ska öka 

 
I nämndens kultur- och fritidspolitiska strategi ”I Varberg får alla växa” beskrivs att all 

verksamhet ska ha en helhetssyn på människan och dennes behov av samvaro, sammanhang 

och utveckling. Samtliga avdelningar inom kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att 

arbeta med verksamhet gentemot målgruppen med funktionsnedsättning. Fritidsavdelningen 

har ett övergripande samordningsansvar för fritidsaktiviteter som riktar sig till människor 

med funktionsnedsättning och samverkar med övriga avdelningar och förvaltningar inom 

kommunen. 
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Kulturavdelningen  

Inom kulturavdelningen pågår ett aktivt arbete riktat till målgruppen med funktions-

nedsättningar genom till exempel särskilt riktade aktiviteter i programutbudet från 

kulturhuset och biblioteken. 

Ungdomsavdelningen  

På kommunens ungdomsgårdar erbjuds verksamhet till målgruppen med inriktning på att ge 

extra stöd så att individerna kan delta i ordinarie verksamhet. Till våren planeras en 

teatergrupp att starta inom kulturskolans regi.  

Fritidsavdelningen 
På fritidsavdelningen samordnas förvaltningens arbete riktat till målgruppen 

funktionshindrade, som till stor del presenteras i ”fritidsprogrammet” som kommer ut två 

gånger per år. I programmet erbjuds diverse aktiviteter direkt riktade till målgruppen som till 

exempel danser, discon, bowling och hälsokurs. Programmet vänder sig till alla som har en 

funktionsnedsättning och bor i Varbergs kommun. Fritidsavdelningen har ansvar för 

planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. 

Prioriterade insatsområden i handlingsplanen för Funka 2016 - 2017 
Under åren 2016 och 2017 har ett antal insatsområden prioriterats. Dessa områden har valts 

ut utifrån kunskap, dialog med målgruppen, anhöriga och personal samt befintlig 

hälsostatistik.  

 Öka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar att ta del av kultur 
och fritidsförvaltningens verksamheter och samhällets utbud i övrigt 

 Främja goda levnadsvanor hos personer med funktionsnedsättningar 

 Riktade insatser till barn och ungdomar med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 

 Vägledning till fritidssysselsättning för funktionsnedsatta 
 

Mål och syfte 
Att ta reda på om deltagarna är nöjda med fritidsprogrammet, dess utformning, 

aktiviteternas utbud, genomförande och frekvens.  Målet är också att kartlägga målgruppens 

eventuella önskemål kring delaktighet och en mer integrerad fritidsverksamhet tillsammans 

med andra utan funktionsnedsättning. 

 

Målgrupp 

Vuxna personer som deltagit i aktiviteter i Funkas fritidsprogram. 

 

Metod 

I val av metod för kundnöjdhetsmätningen har inspiration hämtats från 

delaktighetsmodellen (www.delaktighetsmodellen.se) och fokusgruppsmetoden samt 

tydliggörande kommunikation  i form av bilder(Specialpedagogiska skolmyndigheten 

www.spsm.se ).  

I korthet innebär metoden: 

1. Dialog med deltagarna 
2. Dialog med aktivitetsledarna 
3. Dialog med deltagare och aktivitetsledare 
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Dialog 1 (deltagare) 
10 deltagare valdes slumpmässigt ut och bjöds in till ett dialogmöte. 7 st tackade ja och deltog 

i mötet. Deltagarna fick sitta i en ring tillsammans med de två dialogledarna. En Funka 

ledare fanns med som stöd och trygghet till gruppen, ledaren satt tyst i bakgrunden och 

antecknade under dialogen. Utifrån huvudfrågan ”Vad tycker du är roligt att göra när du är 

ledig?” fick deltagarna svara på ett antal frågor med hjälp av en glad och en ledsen smiley 

samt ett stopptecken. Vidare så fördes en dialog utifrån några fördjupande frågor. 

Dialog 2 (ledare) 
12 st aktivitetsledare bjöds in till ett dialogmöte. 6 st tackade ja och deltog i mötet. En 

fokusgrupp genomfördes utifrån huvudfrågan ” Vad ser du är viktigt för att målgruppen ska 

ha en aktiv och rolig fritid?”. Ledarna skrev sina svar på lappar som sattes upp på väggen. 

Svaren kategoriserades i grupper och ledarna fick värdera det som de tyckte var viktigast. 

Resultatet från dialog 1 delgavs ledarna. 

Dialog 3 (deltagare och ledare) 
Deltagarna från dialog 1 och ledarna från dialog 2 möttes för en gemensam dialog. 

Dialogdeltagarna fick sitta i en stor ring tillsammans. Resultatet från dialog 1 och 2 delgavs 

gruppen.  De fick svara på frågor med hjälp av en glad och en ledsen smiley och föra en dialog 

där både deltagare och ledare deltog. Deltagarna från dialog 1 fick också med hjälp av ledarna 

svara på en enkät. 

  



Resultat 
Dialog 1 (deltagare) 
Närvarande: 
7 personer 
3 män och 4 kvinnor 

Inledningsvis ställdes frågor om vad deltagarna tycker om utvalda aktiviteter i programmet, i 
tabell 1 redovisas deltagarnas svar. 

Tabell 1 
Aktivitet ~ e Inte Kommentarer 

deltagit 
Programmet i sin helhet 6 1 Gillar inte att det är samma person på bilderna, 

vi andra vill också vara med på bilderna 

Pyssel i konstverkstan 1 1 5 

Halloween på Liseberg 2 5 Ingen har varit med på den aktiviteten 

Länsdans 5 2 Maten är bra, den är det bästa 

Bra musik 

Vill hålla på längre och inte sluta så tidigt 

Vill gärna gå upp på scenen 

Trubadurafton 6 1 Musik och så är bra 

Mat är bra 

Jul marknad 3 4 Roligt med Tjolöholm, det är god mat, gillar att 

shoppa och träffa andra människor 

Bowling 4 1 2 Roligt att bowla 

Julbord 6 1 

Längdskidor I 6 Inte roligt, kan inte, har inga skidor, farligt, 

gillar det men åker inte 

Mellokvällar 2 4 Långt till Gauen, vill ha någon annanstans 

Specialvarvet 1 2 3 Springa är inte min grej, har ett dåligt knä 

Hälsokurs 3 4 Roligt och bra, mycket nöjd, " en upplevelse 

man får värma upp, springa och sen får festis 

och fika" 

*På vissa frågor saknas svar från en person. 

Tabell 2 

Skriver dikter - spelar tv spel Träffar kontaktpersonen 

Umgås med vänner Gillar att koppla av efter jobbet 

Musikkurs Går stavgång 

Promenader Bowlar med en förening 

Teatergrupp Är med i en musikklubb 

Innebandy Hyr film 

Är hemma med mina föräldrar Hälsokurs 

Tränar på gym 
~~~~~~~~~~~~___,~ 

"Hälsokurs" för oss med god man; fick lära oss om 

bra frukost och så, Jättebra 

Fikar Spelar piano 

Fotboll 

4 
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Tabell 3 
Vad vill du helst göra på din fritid? 

Titta på fotboll Åka till Kolmården och se delfinshow 

Restaurang med show typ det som finns i Halmstad High Chaparral 

Titta på tennis Kryssning 

Shoppa Laga mat 

Badäventyr Skånes djurpark, Borås djurpark 

Åka till Danmark Modevisning 

Träna  Skara sommarland 

Linbana Titta på hockey 

Fiska Nordens ark 

Prova kläder i en affär Friidrott - titta på 

Gå på dans Samordna en resa med Falkenberg 

Åka paddan i Göteborg Åka på kryssning 

Lotta på Liseberg Hälsokurs 

Föreställning på Lisebergsteatern Laga mat och äta tillsammans 

Se teater på Vallarna Träning till musik; aerobics eller liknande 

Rugby Fotokurs 

Musikquiz Karaoke 

Prova på boxning Stadsvandring  

Dans; buggkurs   

 
Deltagarnas berättar i samband med att dialogen avslutas; ”Det händer att man gör saker 
med andra, men det är roligt att göra saker med Funkagänget. Det är roligast att göra 
saker ihop med Fritiden (Funka)”. 

 

Dialog 2 (ledare) 
Närvarande:  
6 st ledare,  
5 kvinnor och 1 man 
 
Tabell 1 
Resultatet redovisas nedan.Det här är viktigt för att deltagarna ska ha en aktiv och 
rolig fritid 
Delaktighet 5p 
Man får välja, önskemål om 

aktiviteter, uppfylla önskningar, 

delaktighet, respons från del-

tagarna, utgå från målgruppens 

behov av aktiviteter 

Aktiviteter 4p 
Fångarna på gården, Pub, konst, 

att ha kul, långtorsdag, musik-

evenemang, sånt som man gör 

när man umgås tex restaurang, 

teater, läger verksamhet, hänga – 

typ grillning, både hälsosamma 

och onyttiga aktiviteter, IKEA 

lustiga tävlingar, typ 5- kamp, 

Liseberg, resor till Danmark, 

variation, Pop Quiz, stadsrundtur 

med Peter, hockey, melodifestival 

dansaktiviteter – även rullstol, 

äventyr – friluftsaktiviteter, 

bastu/bad 

 

Förutsättningar för aktiviteter 4p 
Att det blir något de är 

intresserade av, brett utbud 

behövs, olika åldrar, att ha 

homogena och inte homogena 

grupper, aktiviteter för yngre 

roligt, kunna delta, motion, glädje, 

mat, att aktiviteterna passar 

målgruppen 
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Marknadsföring 3p 
Nöje, FUNKA på Facebook, 

marknadsföra nästa aktivitet, 

program ut i tid, bra reklam för 

Funka 

 

Inkludering 3p 
Gemenskap med andra, både med 

funktionsvariation och normal-

störda, trygghet, beroende på 

individen, man får vara med sina 

vänner, att skapa relationer, 

skapa gemenskap, förtroende 

Ekonomiska förutsättningar 3p 
Resurser, olika kostnader, inte för 

många timmar utan mat, prisvärt, 

kvalitet 

Ledarna 2p 
Aktiva ledare, positiva ledare, 

att ledsagaren känner sig trygg, 

att ha ledare som förstår 

individens behov, bra info till 

ledarna, ansvar 

  

  

Om du fick tänka fritt – hur skulle Funkaverksamheten se ut då, beskriv ett drömläge? 

 Att alla önskemål gick att tillgodoses 

 Det skulle vara mer aktiviteter – gärna varje helg 

 Det skulle erbjudas resor 

 Lägerverksamhet för de yngre 

 Mer mat 

 Vardagshäng – träning, bio, bowling och quiz 

 Alla skulle vara tillsammans – både funktionsnedsatta och ”normalstörda” 

 En ”Funka-gård” dit alla är välkomna – där man får önska vad man vill göra 

 oktoberfestivalen 
 

Ledarnas tips och synpunkter på verksamheten 

 Bättre marknadsföring av programmet, hur skickas programmet ut idag? 

 En del deltagare har facebook, bra med info även där 

 Viktigt vem som jobbar på den aktuella aktiviteten  

(ledaren spelar roll för vem/vilka som kommer) 

 Dela upp grupperna efter aktivitetsnivå ( d v s grupper där deltagarna klarar av att 

delta på ungefär samma nivå, ex de som vill åka mycket attraktioner på Liseberg och 

de som hellre sitter och fikar) 

 HLR-utbildning behövs 

 Ledarna får ingen info om deltagarna innan aktiviteten, det hade varit bra 

 Viktigt att aktiviteterna i programmet presenteras i kronologisk ordning 

 Viktigt att det ingår mat när man jobbar, vi har ingen möjlighet att gå undan för att 

köpa och äta mat 

 Deltagarna vill gärna äta på Mc Donalds, det får vi inte längre utan vi ska äta på IKEA 

t ex. Vad är skillnaden, deltagarna äter ändå hamburgare och pommes. 

 Ledare önskar återkoppling på aktiviteterna, vad tyckte deltagarna? 

 Viktigt att deltagarna får vara med och önska aktiviteter 

 Fler och längre resor, gärna med övernattning 

 Återkommande aktiviteter, varje vecka som t ex simhallen 

 Stärka kunskap hos personalgruppen 

 Vill ha tillbaka pubkvällarna på Harrys 

 Några är ensamma, särskilt de som bor i särskilt boende. Där behövs FUNKA och de 

behöver någon som ”drar” ut dem 

 



Dialog 3 (deltagare och ledare) 
6 st deltagare 
3 män och 3 kvinnor 

5 ledare 
kvinnor och 1 man 

Tabell 1 
Fråga 

Vad tycker du om programmet i 
pappersformat 

Vad tycker du om att programmet 
skulle finnas på facebook eller mail 

Hemsida 

Skulle du vilja vara med på aktiviteter 
med personer utan 
funktionsnedsättning. Tex pyssel i 
konstverkstan, stick-cafe, utflykter och 
aktiviteter med ungdomsgårdarna. 

Sitta hemma 

~ 
4 

9 

11 

Göra saker med syskon och personal på boendet 
Föreningsliv - fotboll och bowling 

Gå på restaurang (storhelger) 

Resa till Ullared 

Det skulle bli mer ensamt 

Olika saker som bada, äta ute 

Skriva 

Pyssel 

Ha hand om min katt 

Tabell 3 

Vänner 

Tabell 4 

e Kommentarer 

7 Lättare att planera helgen 
Danserna är bra men maten är inte alltid 
bra, ibland är den kall när den serveras 
Bra att det finns, vi önskar att 
aktiviteterna kommer i datumordning 
För få aktiviteter 

11 Vi har inte facebook 
det kan finnas andra som har facebook 

1 Alla kan gå in och kolla 
Bra att kunna dubbelkolla om det blivit 
fel. Kan anmäla sig där 

Alla positiva 

Träffa folk 

Innebandy 

Fotboll 

Boxning 

Träna gym 

Fotografera 

Ishockey 

Pussla 

Sticka, virka 

Hyra film, gå på fotboll 

Syskon och personal 

Vem eller vilka vill du helst vara med på din fritid? 
Personer på gruppbostaden där du bor 

Navet 2 

Andra kompisar som inte är funktionsnedsatta 1 
FUNKA-gänget 3 

Min familj 4 
Någon annan Kontaktperson 

7 
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Analys och underlag till fortsatt utvecklingsarbete 
Rätt att bestämma över sig själv och sin fritid, är självklart lika viktig för barn, unga och 

vuxna med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som för alla andra 

vilket idag inte alltid är en självklarhet. Studier av hälsa och livskvalitet hos personer med 

funktionsnedsättning visar att de trivs sämre med sin fritidssituation än andra. Några av 

orsakerna är brister i samverkan och praktiska hinder som ledsagning och färdtjänst. Det 

handlar också om fritidens utformning och möjligheter att påverka. Framförallt när det 

handlar om makten att själv bestämma över sitt liv. 

Fritidsprogrammet 
Genomförda dialoger visar att deltagarna i hög grad önskar att vara med och påverka 

innehållet i fritidsprogrammet. På frågan om de vill vara med och planera och genomföra 

aktiviteter svarar majoriteten ja. Deltagarna har idéer och åsikter som är viktiga att ta tillvara 

i ett fortsatt utvecklingsarbete. Även ledarna säger att delaktighet och inflytande över sin 

fritid är något att utveckla. 

Deltagarna tycker att Funkaverksamheten är bra för att de då är med sina vänner, de känner  

sig trygga och har roligt. Samtidigt uttrycker de tydligt att de vill delta på aktiviteter och vara 

i sammanhang tillsammans med andra personer utan funktionsnedsättning. Målgruppen 

önskar en stor variation och hög frekvens av aktiviteter. De aktiviteter som deltagarna 

värderar högt är dans, mat, hälsa, olika former av utflykter och resor.  

Resultatet visar att det tryckta fritidsprogrammet betyder mycket för målgruppen. Detta för 

att det blir något konkret att hålla i, läsa i och planera utifrån men också för att tydlighet och 

struktur är särskilt viktigt för personer med funktionsnedsättning (referera). Utformningen 

av programmet, att innehållet presenteras i kronologisk ordning, att det finns bilder med 

varierande motiv och att det skickas ut i god tid är viktigt.  

Ledarna 
Dialogen med ledarna visar att en ledare behöver vara aktiv, positiv, ta ansvar och känna sig 

trygg. Ledaren behöver förstå den enskildes behov och få specifik information om det behövs. 

Marknadsföring 
Programmet når enligt ledarna endast en del av målgruppen med funktionsnedsättning. 

Det skickas idag ut via en distributionslista, till boenden och läggs ut på daglig verksamhet. 

Det finns grupper som inte nås av informationen om fritidsprogrammet och en del som inte 

känner sig hemma och vill delta i Funkas fritidsaktiviteter. 

Uppföljning  

I dagsläget vet verksamheten inte vad deltagarna tycker om respektive aktivitet då en 

systematisk uppföljning saknas. En uppföljning är viktig för att bli medveten om vad som 

skapar kvalitet och attraktivitet för deltagarna. Systematisk uppföljning är ett sätt att mäta 

effekterna, hur aktiviteten blev, hur den genomfördes och måste mätas för att kunna 

förbättras (SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling). 

 

Utvecklingsområden 
 Inkludering av deltagare i planering och genomförande av aktiviteter. Till exempel en 

dialoggrupp där deltagarna varierar mellan programplaneringarna. 
 

 Övergripande samverkansgrupp med syfte att utveckla och samordna 
fritidsaktiviteter samt integrera personer med funktionsnedsättning i fler aktiviteter 
som riktar sig till alla kommuninvånare. Deltagare i gruppen kan vara 
kulturavdelningen, fritidsavdelningen, ungdomsavdelningen, föreningar, 
studieförbund, BuF och Soc.  
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 Programmets utformning kan förändras för att förenkla med hänvisning till 
varberg.se och andra digitala medier för mer detaljerad information. 
 

 Bildbank för ökad variation av bilder i program, på hemsida och andra digitala 
medier. 
 

 Tydliggörande av ledarnas uppdrag, roll och förhållningssätt. 
 

 Systematisk struktur för kontinuerlig återkoppling från deltagarna för att säkerställa 
och öka kvaliteteten på genomförandet av aktiviteter. 

 

 

 



Rapporter 

1. KF § 168/2017-10-17. Avveckling av Tyck om Varberg. 

2. KF § 174/2017-10-17. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018. 

3. Svn § 72/2017-10-26. Lokalanpassning Påskbergsvallen (KFN 2017/0109). 

4. Svn § 73/2017-10-26. Lokalanpassning Veddige bibliotek (KFN 2017/0110). 

5. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-11-07 (KFN 2017/0001). 



15. Delegeringsrapporter 

1. Beslut projektstöd Joel och Jakobs teater. Avslag. Beslut Ingemar Arnesson, KFN
2017/0141.

2. Beslut projektstöd – Vargens tonsättningar Dan Andersson. Avslag. Beslut Ingemar
Arnesson, KFN 2017/0130.
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