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 § 66 Dnr KFN 2014/0267 
 
 

Förstudierapport konstgräsplan och ökad 
omklädning Väröbacka 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. godkänna framtagen förstudierapport avseende ny konstgräsplan 
och utökad omklädning i Väröbacka 

2. besluta att nämndens investeringsplan kompletteras med 
investering på 32 237 tkr för objektet inkl. inventarier och 
konstnärlig gestaltning 

3. föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bevilja 
ramförstärkning för beräknad, ny årlig internhyra och 
kapitalkostnader om 2 695 tkr samt ökade verksamhetskostnader 
om 210 tkr 

4. föreslå fullmäktige lägga in objekt 34003 ny konstgräsplan och ökad 
omklädning i Väröbacka i kommunens investeringsplan med 
genomförande 2022 – 2023. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Under de senaste tolv åren har successivt fem konstgräsplaner byggts inom 
Varbergs kommun med placering i Veddige, Tvååker, Träslövsläge och två i 
centrumområdet. Varberg är en vidsträckt kommun och alla 
fotbollsföreningar har inte möjlighet att få tider eller att ta sig till befintliga 
konstgräsplaner. Norra kusten är i ett expansivt skede och behovet av en ny 
konstgräsplan anses stort av de föreningar som verkar här. I dag bedrivs 
verksamheten vintertid på de grusplaner som finns föreningarna själva har i 
området och till en viss del på konstgräsplanen i Veddige. En ny 
konstgräsplan i området betyder att man får bra förutsättningar året runt och 
att ungdomar i större utsträckning själva kan ta sig till och från match och 
träning. Med tanke på kommunens planer att exploatera och förtäta 
bostadsbyggandet vid norra kusten så känns det rimligt att placera en ny 
konstgräsplan just här. Placeringen vid Väröbacka skola och idrottshall gör 
att kommunal service inom fritid- och idrott samlas på ett bra sätt. Det 
övergripande syftet med att anlägga en konstgräsplan i Väröbacka är dels att 
skapa bättre förutsättningar för föreningarna att bedriva sina verksamheter 
året runt, dels att skapa ett mervärde för skolan som får tillgång till en större 
utemiljö där konstgräsplanen kan ingår dagtid för skolidrott och andra 
aktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden har sedan 2015 drivit önskemålet om 
att genomföra förstudie och det har varit en del omtag. Kultur och 
fritidsnämnden beslutat 2017-12-13 om en åtgärdsvalsstudie för byggnation 
av ny konstgräsplan och utökad omklädning i Väröbacka. Kommunstyrelsen 
beslutade 2020-10-27 om att återuppta förstudie för ny konstgräsplan, dnr 
KS 2017/0746 och att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att 
genomföra förstudie för ovan objekt. Förstudien drivs parallellt med 
förstudien för kapacitethöjande åtgärder på Väröbacka skola. 
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Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 30 juli 2021 
2. Åtgärdsvalsstudie – Konstgräsplan i Väröbacka 
3. Förstudierapport, ny konstgräsplan och ökad omklädning i 

Väröbacka och dess bilagor 
 

Övervägande 

Ny konstgräsplan och utökad omklädning i Väröbacka ses som viktigt för 
föreningar i området Norra kusten som önskar att bedriva 
fotbollsverksamhet året runt och få fler träningstillfällen. Det gör att de kan 
växa i medlemstal. Utökning av omklädningsrum, som sker parallellt med 
byggnation av konstgräsplan, är positivt då fler föreningar kommer att 
behöva ha omklädningsmöjligheter. Med lärdom av byggnation av 
konstgräsplan i Träslövsläge där befintliga omklädningsrum var 
fulltecknade för aktiviteter och verksamhet i idrottshallen så ser nämnd och 
förvaltning positivt på att båda insatserna planeras parallellt.  
 
Enhet anläggningar inom fritidsavdelningen har regelbunden dialog med 
föreningarna och de behov som definierats i åtgärdsvalet har arbetats in i 
slutprodukten. I förstudiearbetetet har även ökade kvaliteter för Väröbacka 
skolas utemiljö beskrivits , vilken är positivt och i den riktning samverkan 
mellan kommunala lokaler och anläggningar eftersträvar. 
 

Jämställdhetsbedömning 
Varbergs kommun står inför stora investeringar kommande år. I nuläget genomförs 

inga jämställdhetsanalyser på investeringarna som helhet och därför finns ingen 

övergripande bild av hur beslutade investeringar kommer kommuninvånarna till 

del utifrån kön. Inom kultur- och fritidsområdet finns dock omfattande 

könsuppdelad statistik. Detta möjliggör en teoretisk analys av hur en investering 

kommer kvinnor och män till del, främst avseende fördelning av resurser 

(driftkostnad samt nyttjande).  

Det har funnits en stor efterfrågan på nya konstgräsplaner och en ny 

konstgräsplan i Väröbacka skulle innebära den sjätte i ordningen. Fotbollen 

är den största idrotten och med detta kommer också stora behov av 

anläggningar för utförande. Fotbollen är en idrott, vars medlemmar i 

Varberg utgörs av 35 % flickor och 65 % pojkar (Jämställdhetsbokslut 

2019). Det är främst de fyra fotbollsföreningar Norvalla IF, Åskloster IF, 

Bua IF och Väröbacka GIF som kommer att nyttja en ny konstgräsplan i 

området Norra kusten. För dessa fyra fotbolls-föreningarna är 

könsfördelningen avseende medlemmar i snitt 43 % flickor och 57 % pojkar, 

vilket är mer jämställt än fotbollen i stort. Av de resurser som kultur- och 

fritidsnämnden fördelar så går en majoritet till pojkar/män. Att investera i 

en ny konstgräsplan innebära att den nuvarande snedfördelningen 

avseende resurser förstärks 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 67 Dnr  
 
 

Kultur- och fritidsnämndens investeringar 

Arbetsutskottet beslutar 
 

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:  

 

 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-08-12 5 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 68 Dnr KFN 2021/0011 
 
 

Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-
2026 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. äska 55 tkr i utökad ram från 2022 för att täcka kostnader för 

förintelsens minnesdag enligt kommunstyrelsens uppdrag till 

kultur-och fritidsnämnden 

2. godkänna underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023 -2026 

enligt förvaltningens förslag och översända den till 

kommunstyrelsen. 

 

Jenny Bolgert (S) deltar inte i beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Budgetramen för 2022 fastställdes i samband med budgetbeslutet i 
november 2020. Under våren 2021 har förutsättningarna för nämndens 
arbete med budget inför 2022 förtydligats genom 
Planeringsförutsättningar inför budget 2022, antaget av kommunstyrelsen 
den 27 april i år. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har med utgångspunkt i 
planeringsförutsättningar inför budget 2022 samt instruktioner från 
kommunstyrelsen arbetat fram ett underlag till budget för 2022 och 
långtidsplan 2023–2026.  
 
Budgeten inför 2022 uppgår till 160 985 tkr. Nästa år kommer nämnden 
behöva hitta anpassningar på motsvarande 5 736 kr (3,6 % av budgeten) för 
att nå en ekonomi i balans. Anledningen till det är i huvudsak tre faktorer;  
 

1. Det årliga effektiviseringskravet på 1 %, motsvarande 1 625 tkr. 

2. Det kommunövergripande omställnings- och anpassningsuppdraget 

påverkar nämndens budget med motsvarande 3 270 tkr. 

3. Övriga förändringar som påverkar nämndens budget är ökad 

kostnader (20%) för Microsoft licenser (70 tkr) samt driftmedel till 

Veddige simhall (771 tkr). Totalt 841 tkr.  

 
Det politiska uppdraget, som nämnden har tillsammans med förskole-och 
grundskolenämnden, att främja barn och elevers hälsa genom ett större 
nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar kommer att 
redovisas under hösten 2021. Hur det påverkar nämndens budget kommer 
först bli klar under hösten och får tas med i hantering i samband med 
nämndens beslut om budget i december. 
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Under planperioden 2023-2025 behöver ytterligare anpassningar på 4 807 
tkr genomföras för att nå en ekonomi i balans. Det beror på det årliga 
effektiviseringskravet som ligger kvar under planperioden. Andras faktorer 
som kan påverka budgeten under perioden kan uppstå men är ännu inte 
kända.  
 
För att hantera de ekonomiska förutsättningar som föreligger har 
förvaltningen tagit fram ett förslag med åtgärder (se mer i bilaga 2). Dessa 
ska endast ses som möjliga lösningar, detaljbudgetarbete kommer att ske 
under hösten där nämnden tar ställning till om andra förslag stämmer 
bättre överens med nämndens inriktning. Kultur- och fritidsnämndens 
slutliga budget och fördelning mellan avdelningar, kommer därmed att 
fastställas i december. Detta efter att kommunfullmäktige fastställt 
nämndens slutliga ekonomiska ram i november.  
 
I budgetunderlaget presenteras även förslag till investeringsbudget 2022-
2026.  
 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Beslutsförslag underlag till budget 2022 & långtidsplan 2023-

2026 

Bilaga 2 – Underlag till budget 2022 och långtidsplan 2023-2026 

Bilaga 3 – Investeringssammanställning 2022-2026 (text) 

Bilaga 4 – Investeringssammanställning 2022-2026 (tabell) 

Bilaga 5– Projektkalkyl konstgräs och omklädning Väröbacka  

Bilaga 6 – Planeringsförutsättningar inför budget 2022 

 

 

Övervägande 
Driften av Varbergs kommuns badanläggningar övergick som planerat i 

privat drift från och med 2021-01-01. Veddige simhalls framtid avgörs 

under våren 2022, under senare delen av 2021 kommer en omfattande 

förstudie att genomföras för att undersöka renoveringsbehov på kort och 

lång sikt för anläggningen samt visa kostnad för eventuell renovering. En 

utredning avseende annat användningsområde av simhallen kommer att 

komplettera förstudien för att presenteras för politiken inför beslut i mars 

2022. Det finns inte täckning i nuvarande budget inför 2022 för fortsatt 

drift av simhallen. Vill nämnden att Veddige simhall ska drivas måste 

nämnden hitta andra besparingar motsvarande 771 tkr (400 tkr till 

koncessionshavaren samt att besparing på media uteblir på 371 tkr) 

alternativt äska ytterligare medel från kommunfullmäktige.  

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 69 Dnr KFN 2021/0013 
 
 

Taxor för hyror och avgifter 2022 

Beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår kultur och fritidsnämnden besluta  
 

1. taxorna ska årligen räknas upp med PKV för övrig förbrukning och 
den årliga regleringen behöver inte tas upp för nytt beslut enbart för 
att reglera avgiftens storlek vid prisförändringar  

2. godkänna förslag till taxor för hyror och avgifter som gäller från 
2022 (kulturskolans avgifter från hösten 2022) samt föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa förslaget. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jenny Bolgert (S) yrkar enligt följande: 

1. taxorna ska årligen räknas upp med PKV för övrig förbrukning och 

den årliga regleringen behöver inte tas upp för nytt beslut enbart för 

att reglera avgiftens storlek vid prisförändringar 

2. godkänna förslag till taxor för hyror och avgifter som gäller från 

2022 (kulturskolans avgifter från hösten 2022) förutom den del som 

avser höjning på 1 procent av taxor och avgifter som avser 

fritidslokaler/anläggningar (avsnitt 1-10). Förslaget ska sändas till 

fullmäktige för fastställande. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Språng (C) finner att det finns två förslag till beslut, dels 

förvaltningens och dels Jenny Bolgerts (S). 

 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens 

förslag till beslut och finner att så är fallet. 

 

Beskrivning av ärendet 
2022 års taxor och avgifter uppräknas likt tidigare år upp med prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV-index), vilket motsvarar en uppräkning med 
1,7% för övrig förbrukning. PKV är ett bra index eftersom det bygger på 
kommunernas genomsnittliga mix av arbetskraftskostnader och övriga 
kostnader. På så vis byggs nämndens totalbudget upp på ett balanserat 
sätt; ramen ökar med PKV och taxorna även dom med PKV. 
 
Nyheter och förändringar som föreslås i årets taxereglemente eller som 
avviker från PKV-uppräkningen är: 
 

- Taxor och avgifter som avser fritidslokaler/anläggningar (avsnitt 1-

10) räknas upp med ytterligare 1% för att hantera det årliga 
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effektiviserings- och besparingskravet. Taxorna under allmänhetens 

åkning lämnas dock helt oförändrade i jämförelse med föregående 

år.   

 
- En ny taxa för stämning av flygel och repetitionstaxa införs på 

kulturavdelningen.  

 
- Det sker ingen uppräkning av biblioteksavgifterna, 

kopieringsavgiften sänks från 4 kr till 3 kr samt att det sker en 

höjning av taxan med 50 kr för videofilmer och DVD (förekommet 

material). Det införs också begränsningar av antalet lånade medier 

per låntagare (100 st) samt antal möjliga reservationer (30 st) på 

biblioteken.  

 
- Vissa ändringar och förtydliganden har genomförts under boknings- 

och hyresregler kopplat till arrangemangslokaler kultur (markerat 

med grönt) 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Beslutsförslag taxor för hyror och avgifter 2022 

Bilaga 2 – Taxor för hyror och avgifter 2022 

 

Övervägande 
Bedömningen är att förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av 

budgeten 2022. En större genomlysning av taxor- och bidragsbestämmelser 

är planerad att genomförs under kommande år, enligt tidigare beslut. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 70 Dnr KFN 2021/0072 
 
 

Riktlinje kommunala föreningsbidrag 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
  

1. fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till Riktlinje för 

kommunala bidrag 2022 med justering enligt nedan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Språng (C) yrkar att man i ”Riktlinje kommunala bidrag 2022” gör 
tillägget ”religion eller annan trosuppfattning” i följande text: 
”Verksamheten ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta, oavsett 
kön eller definierad könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk bakgrund, 
religion eller annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning”. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Språng (C) frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt 
hennes förslag och finner att så är fallet. 
 

Beskrivning av ärendet 
De kommunala bidragsbestämmelserna revideras årligen till och med år 
2022. Därefter vart annat år enligt riktlinjen för styrdokument. 
 
I dokumentet har följande ändringar eller tillägg gjorts: 
 

 Dokumentet byter, i enlighet med riktlinje för styrdokument i 
Varbergs kommun, namn från Kommunala bidragsbestämmelser till 
Riktlinje för kommunala bidrag. 
 

 I allmänna bestämmelser har punkt 13 lagts till:  

Om det anses att en förening eller organisation, som får 

kommunalt bidrag, verkar i strid med riktlinjen för kommunala 

bidrag ska det anmälas till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden 

kan då besluta att eventuellt återkalla det föreningsbidrag som 

erhållits. Anses det att nämndens beslut om återkallande av bidrag 

är taget på felaktiga grunder kan det, i enlighet med 

kommunallagen, överklagas till Förvaltningsrätten. 

 

 Utmärkelser och externt jämställdhetspris har tagits ur dokumentet 
och kommer att regleras i en separat riktlinje. 

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 3 augusti 2021 

2. Riktlinje för kommunala bidrag 2022 

3. Riktlinje för styrdokument 
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Jämställdhetsbedömning 

För att kunna söka stöd från kultur- och fritidsnämnden finns ett antal 
grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda. De säger bland annat att 
verksamheten ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta oavsett 
kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning. Stödet 
förutsätter att sökande föreningar beaktar de fem värdegrunder som 
återfinns i den kultur- och fritidspolitiska strategin varav en av dem är 
jämställdhet. Nämnden fördelar även ett ”stimulansbidrag för insatser 
kring en hållbar utveckling” där syftet är att stödja föreningarna att 
genomföra förändrings-arbeten inom FN:s globala mål i Agenda 2030. 
Jämställdhet ingår i ett av de målen. Bedömningen är att 
jämställdhetsperspektivet beaktas både vad gäller sökande föreningars 
grundvärderingar, verksamhet och resursfördelning mellan kvinnor och 
män. 
 
 

Övervägande 
Ny benämning på styrdokumentet 
2021-01-19 beslutade kommunfullmäktige om ”Riktlinje för styrdokument”. 
I  
enlighet med riktlinjen föreslås att de tidigare ”Kommunala bidrags-
bestämmelserna” byter namn till ”Riktlinje för kommunala 
föreningsbidrag”. 
 
Likställighetsprincipen och demokratisk grundsyn 
Efter att en motion från SD, vad gäller utbetalt bidrag till organisation som 
enligt motionen inte verkar utifrån likabehandlingsprincipen (här menas 
likställighetsprincipen) och en demokratisk grundsyn, inkom till kultur- 
och fritidsnämnden 2019- 02-12 beslutade nämnden att det finns 
otydligheter i bidragsreglerna och hur dessa kan tolkas. Nämnden gav i 
uppdrag till förvaltningen att i samband med planerad översyn av bidragen 
ta med synpunkterna i skrivelsen. Den planerade översynen/utredningen 
av de kommunala bidragen beräknas vara klar i juni 2022 vilket gör att 
uppdraget istället har lyfts in i bidragsärendet inför 2022. Kommunjuristen 
har kopplats in vad gäller om det i Riktlinjen för kommunala bidrag är 
otydligt beskrivet vad gäller likställighetsprincipen och en demokratisk 
samt humanistisk grundsyn. Likställighetsprincipen säger att ”kommuner 
och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 
själ för något annat”. 
 

Under ”allmänna bestämmelser” i riktlinjer för kommunala bidrag står:  
 Verksamheten ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta, oavsett 

kön eller definierad könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk bakgrund, 

eller funktionsnedsättning. 

 Verksamheten ska vila på en demokratisk och humanistisk 
grundsyn. 

Under ”bidrag till samlingslokaler/bygdegårdar” i riktlinjer för 
kommunala föreningsbidrag står: 
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 Lokalerna kan hyras ut till grupper och enskilda. Den som hyr 
lokalerna ska ha en demokratisk och humanistisk grundsyn.  

Enlig kommunjuristen är skrivningarna tillräckliga hänvisningar till 
likställighetsprincipen och kommunens värdegrund samt stämmer väl 
överens med hur till exempel Göteborgs stad uttrycker sig i sin Riktlinje för 
kommunalt föreningsbidrag.  
 
Allmänna bestämmelser 
I punkt 13 under allmänna bestämmelser har det tydliggjorts att om en 
förening eller organisation inte följer riktlinjerna för kommunala bidrag ska 
det anmälas till kultur- och fritidsnämnden.  
Nämnden har rätt att överväga rätten att uppbära bidrag och besluta om att 
eventuellt återkalla bidraget. Anses beslutet vara fattat på felaktiga grunder 
kan det i enlighet med Kommunallagen (2017: 725) överklagas till 
Förvaltningsrätten. 
 
Utmärkelser och externt jämställdhetspris 
Riktlinjen för kommunala föreningsbidrag ska reglera kommunala bidrag 
och inte de utmärkelser och externt jämställdhetspris som kultur- och 
fritidsnämnden beslutar om. Utmärkelser och externt jämställdhetspris har 
därför tagits ur riktlinjen för kommunala bidrag och kommer att regleras i 
en separat riktlinje med tillhörande anvisning i enlighet med Riktlinjen för 
styrdokument. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 71 Dnr KFN 2021/0065 
 
 

Svar på remiss - Ortsutvecklingsstrategi Valinge 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget avseende förslag till 
ortsutvecklingsstrategi för Valinge. 

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

Beskrivning av ärendet 

Ortsutvecklingsstrategin Framtidens Valinge är ett planeringsunderlag för 
kommunen i utvecklingen av Valinge och en utvecklingsprocess för att 
tillvarata lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten och 
därmed kommunen som helhet. 
 
Strategin är framtagen av en arbetsgrupp bestående av politiker, 
tjänstemän och representanter från bygden. Under framtagandet har det 
genomförts möten med arbetsgruppen och genomförts en byapromenad. 
Stormötet för Valinge dit alla invånare i Valinge bjuds in har varit svårt att 
genomföra på grund av Covid-19. Den 17 februari genomfördes därför ett 
digitalt stormöte.  
Strategin består av tre delar: en faktadel, en del som beskriver ortens 
styrkor, utmaningar och möjligheter samt en del som beskriver en 
framtidsbild med föreslag på åtgärder.  
 

Strategin är i olika skeden av framtagandet avstämd med 
kommunstyrelsens arbetsutskott, styrgruppen och referensgrupper från de 
olika förvaltningarna och bolagen. De nämnder och bolag som berörs av 
innehållet i strategin är förskole- och grundskolenämnden, 
byggnadsnämnden, hamn- och gatunämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, Vatten 
och Miljö i Väst AB (VIVAB) Varberg Energi AB och Räddningstjänsten 
Väst.  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 15 december, 
2020, § 548, med hänvisning till att åtgärderna i avsnittet Trafik och 
infrastruktur i strategin ska förtydligas samt att ett stormöte ska 
genomföras innan framtaget förslag på ortsutvecklingsstrategi skickas på 
remiss. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 22 juni 2021 

2. Framtidens Valinge - Förslag till ortsutvecklingsstrategi, reviderad 

2021-05-25. 2.  

3. KSAU 2021-05-18 § 234 – Samrådsremiss – Ortsutvecklingsstrategi 

Valinge 
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Övervägande 
Processen med framtagande av ortsstrategier ses som ett positivt sätt att 
arbeta med utvecklingsfrågor i landsbygdsorterna, och samtidigt förstärka 
de demokratiska processerna. Det har även haft betydelse för det interna 
samarbetet inom kommunorganisationen: arbetet med 
ortsutvecklingsstrategierna har skapat ett systematiskt sätt att samordna 
och ta hand om kommunens ansvarsområden, vilket är mycket positivt. 
 
Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen nämns inte specifikt i 
strategin, men det märks att hänsyn tagits till dem och målen är väl 
inarbetade i dokumentet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden vill än en gång poängtera vikten av att 
intentionerna i barnkonventionen lyfts fram i processen med 
ortsutvecklingsstrategier och i detta specifika dokument. Särskilt gäller det 
barns rätt att uttrycka sin mening och höras i de frågor som berör dem. Det 
är möjligt att barn har involverats i processen, men det finns i så fall inte 
beskrivet i dokumentet.  
 
Precis som ortsutvecklingsstrategin nämner finns det inom kultur- och 
fritidsförvaltningen en mobil ungdomsverksamhet, Muve, som verkar på 
landsbygden. Eftersom Muve kontinuerligt kartlägger vilka behov som 
finns och anpassar sin verksamhet efter det, kan det vara problematiskt att 
alltför detaljerat redogöra för deras arbete i en strategi som ska gälla under 
en längre tid. Förvaltningen föreslår därför att skrivningen ”MUVE besöker 
regelbundet skolan i Lindberg” utgår, och ersätts av ”Den mobila 
ungdomsverksamheten besöker regelbundet skolor och mötesplatser på 
landsbygden”. Ordet ”Muve” kan med fördel bytas mot begreppet ”den 
mobila ungdomsverksamheten”. 
 
Även om det inte finns några kommunala idrottsanläggningar i själva 
Valinge finns det flera inom kort avstånd, vilket förtjänar att nämnas. 
 
I kapitlet ”Framtiden” beskrivs två åtgärder under rubriken ”Friluftsliv och 
kultur”, som rör gestaltning av en spontanidrottsplats samt en guide för 
sevärdheter. Då båda dessa åtgärder gränsar till kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområden är förvaltningen gärna inblandad i en 
dialog kring det fortsatta arbetet.  
 

För övrigt är kultur- och fritidsnämndens frågor omhändertagna på ett 
mycket bra sätt i strategin.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 72 Dnr KFN 2021/0074 
 
 

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för 
Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt 
del av 8:2, 6:2, 6:131 och s:8 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 

1. tillstyrka förslaget till detaljplan för Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 

och 8:232 samt del av 8:2, 6:2, 6:131 och s:8. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Planområdet ligger vid Cafévägen i Kärradal, cirka 7 km norr om Varbergs 
centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling och utökning 
av verksamheten inom fastigheten där Fridas restaurang idag är placerad. 
Önskemålet är att uppföra en ny byggnad för restaurang- och 
hotellverksamhet med ca 50 rum för att kunna ta emot övernattande gäster 
året runt. Planförslaget syftar även till att öka byggrätten för tre befintliga 
bostadsfastigheter i Kolonibacken samt rusta upp delar av Cafévägen och 
tydliggöra eller ändra huvudmannaskapet på den allmänna platsen på 
Cafévägen och i Kolonibacken. Strandskydd för hela planområdet upphävs. 
 
Enligt kulturmiljöprogrammet som togs fram 2015-2016 för Varbergs 
kommun pekades Kärradal ut som viktig kulturmiljö. Planområdet 
omfattas inte av detta. Det finns heller inga kända fornlämningar inom eller 
i närheten av planområdet. 
 
Avsikten är att tillåta en byggnad som underordnar sig landskapet och 
trappar uppför berget. Färgskalan ska anpassas efter naturen och 
byggnaden ska utföras med träpanel. Fasader ska indelas i mindre enheter i 
mörk grå/brun/grön kulör. Taket ska vara matt med grå eller svart kulör. 
Förslaget ligger i linje med kommunens policy om gestaltning för 
bebyggelse vid havet ”Att bygga vid kusten i Varberg”. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 2021-06-22 

2. Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Torpa-Kärra 

6:145, 6:148, 6:172 och 8:232 samt del av 8:2, 6:2, 6:131 och s:8. 

Granskningshandling upprättad 2016-02-04, reviderad 2021-06-03. 

https://varberg.se/download/18.27cc7702179ef9d8aae153e1/16233190387

10/SBK-2011-686_2021-05-07_PB_Granskning_20210603.pdf 

 

3. Samrådsredogörelse: Detaljplan för Torpa-Kärra 6:145, 6:148, 6:172 

och 8:232 samt del av 8:2, 6:2, 6:131 och s:8 2021-05-06. Dnr SBK-

2011-686, Kärradal, Varbergs kommun. 

 

https://varberg.se/download/18.27cc7702179ef9d8aae153e1/1623319038710/SBK-2011-686_2021-05-07_PB_Granskning_20210603.pdf
https://varberg.se/download/18.27cc7702179ef9d8aae153e1/1623319038710/SBK-2011-686_2021-05-07_PB_Granskning_20210603.pdf
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Jämställdhetsbedömning 
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet. 

 
 

Övervägande 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att föreslagen detaljplan inte 
påverkar nämndens verksamheter och att det inte heller från 
kulturhistorisk synvinkel finns något att invända mot planförslaget. 
Ärendet överlämnas därför utan några synpunkter. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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 § 73 Dnr KFN 2021/0082 
 
 

Sammanträdestider för kultur- och 
fritidsnämnden 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 
 

1. fastställa följande sammanträdestider för arbetsutskottets möten 

2022: 

14 januari, 16 februari, 17 mars, 20 april, 19 maj, 10 juni, 18 augusti, 
16 september, 14 oktober, 11 november samt 9 december 

2. föreslå kultur- och fritidsnämnden fastställa följande 

sammanträdestider för nämndens möten 2022:  

27 januari, 28 februari, 31 mars, 28 april, 30 maj, 20 juni, 1 

september, 29 september, 27 oktober, 24 november samt 21 

december. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sven Andersson (M) yrkar att ändra det föreslagna datumet för 
nämndsammanträde den 27 maj till 30 maj. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Språng (C) frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt 
Sven Anderssons (M) förslag och finner att så är fallet. 
 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sammanträdestider för 
2021. 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 74 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

Arbetsutskottet beslutar 
 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Avdelningschef Mariella Sivertstrand informerar: 
 

1. hur planen ser ut gällande det succesiva öppnandet av kulturhuset 
Komedianten. 
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