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

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

Tjänsteutlåtande till månadsrappo1i, tertial, delårs- och årsrappo1i (här sker 
analysen i själva rapp01ien). 
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 stöne 
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 ämställdhetsanalys? 
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Med utgångspunkt i ärendets karaktär och med hjälp av frågorna nedan kan 
nämnden avgöra om den analys som gjmts 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



5. Avstämning kultur- och fritidsnämndens investeringar



6. Status för förstudier för kultur- och fritidsnämndens investeringarD
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 
2017-10-04 

Kfn au§ 113 Dnr KFN 2017/0020 

Månadsrapport september 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför nämndens 
sammanträde den 18 oktober. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens driftbudget uppgår till 147 708 tkr efter 
september månad och därmed har ingen förändring av budgeten skett 
under månaden. 

Nämndens p_reliminära driftutfall efter september månad uppgår till , 
110 737 tkr vilket motsvarar ett användande av budgeterade medel på 75 % 
vilket ligger på samma förbrukning som föregående år. Utfallet är i kronor 
6 4 78 tkr högre än föregående år vilket indikerar en nettokostnadsökning 
på 6,2 %. Ökningen skall ställas i relation till budgeterade medel som ökat 
med5,7%. 

Av den totala investerings budgeten på 3 750 tkr beräknas inga avvikelser 
inträffa. Hittills har 2 089 tkr upparbetats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 29 september 2017. 
Månadsrapport september 2017 

Övervägande 
Ingen jämställdhets bedömning anses nödvändig för det här ärendet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Fredrik Andreasson,  0340-882 58 
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Månadsrapport september 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna 
 

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

september månad och därmed har ingen förändring av budgeten skett under 

månaden. 

 

Nämndens preliminära driftutfall efter september månad uppgår till 110 737 

tkr vilket motsvarar ett användande av budgeterade medel på 75 % i jämförelse 

med föregående års förbrukning, som även den låg på 75 %. Utfallet är i kronor 

6 478 tkr högre än föregående år vilket indikerar en nettokostnadsökning på 

6,2 %. Ökningen skall ställas i relation till budgeterade medel som ökat med 

5,7%. 

  

Av den totala investeringsbudgeten på 3 750 tkr beräknas inga avvikelser 

inträffa. Hittills har 2 089 tkr upparbetats. 

 

Mer detaljerad information om drift- och investeringsutfall finns i 

beslutsunderlaget. 

 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport september 2017 

 

Övervägande 
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet. 

 

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 
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Förvaltningschef controller 
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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%    

Utfall 
2016 

5% 18% 27% 35% 44% 52% 58% 66% 75% 84% 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  
Nämndens driftutfall efter september månad uppgår till 111 160 tkr vilket motsvarar ett 

användande av budgeterade medel på 75 % i jämförelse med föregående års förbrukning, som 

även den låg på 75 %. Utfallet är i kronor 6 901 tkr högre än föregående år vilket indikerar en 

nettokostnadsökning på 6,6 %. Ökningen skall ställas i relation till budgeterade medel som 

ökat med 5,7%. Förvaltningen noterar intäkterna på fritidsavdelningen släpar efter med ca 

1 600 tkr. Hade intäkterna varit bokförda så hade nämnden legat på 66% på intäkterna (i nivå 

med föregående år) samt totala förbrukningen hade hamnat på 74%. Intäkterna beräknas följa 

samma mönster som tidigare år, d.v.s. att stora intäkter kommer in under årets sista månader 

vilket bilden nedan illustrerar.  

 

 

Kontostruktur
Utfall Jan - Sep 

2017 Budget 2017 

Budget 
förbrukat  2017 

, % 
Budget 2017 , 

återstående 
Utfall Jan - Sep 

2016 

Budget 
förbrukat 

förgående år , 
% 

Intäkter -14 944 -24 892 60% -9 948 -13 945 65%

Summa Intäkter -14 944 -24 892 60% -9 948 -13 945 65%

Kostnader

Bidrag 11 550 16 383 70% 4 833 11 836 72%

Lokalhyra och fastighetsservice 36 652 49 981 73% 13 329 33 295 74%

Personalkostnader 53 572 74 695 72% 21 123 49 964 72%

Övriga utgifter 19 102 24 496 78% 5 394 17 911 77%

Kapitalkostnader 5 228 7 045 74% 1 817 5 198 75%

Summa Kostnader 126 104 172 600 73% 46 496 118 203 73%

Summa RR KOF 111 160 147 708 75% 36 548 104 259 75%

 

9,9
%

26,9
%

44,8
%

14,4
%

4,0
%

Bruttobudget

Bidrag

Lokalhyra

Peronalkostnad

Övriga utgifter

Kapitalkostnad
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Personalkostnaderna kommer likt tidigare års mönster öka efter sommarmånaderna vilket 

nedanstående bild visar och därmed beräknas personalkostnaderna hamna kring budget. 

 

 

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

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

 

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. 

Kontostruktur
Utfall Jan - Sep 

2017 Budget 2017 
Budget förbrukat  

2017 , % 
Budget 2017 , 

återstående 
Utfall Jan - Sep 

2016 
Budget förbrukat 
förgående år , % 

Lokalhyra och fastighetsservice 2 -2

Personalkostnader 739 975 76% 236 731 78%

Övriga utgifter 35 97 36% 62 50 52%

Kapitalkostnader 0 0

Summa Kostnader 776 1 072 72% 296 781 76%

Summa RR KOF 776 1 072 72% 296 781 76%

”En prognos 

betecknar ett förustpått 

framtida 

händelseförlopp” 
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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 - Sep 

2017 Budget 2017 
Budget förbrukat  

2017 , % 
Budget 2017 , 

återstående 
Utfall Jan - Sep 

2016 
Budget förbrukat 
förgående år , % 

Intäkter -389 389 -974 3479%

Summa Intäkter -389 389 -974 3479%

Bidrag 20

Lokalhyra och fastighetsservice 644 884 73% 240 448 80%

Personalkostnader 4 668 6 691 70% 2 023 2 989 65%

Övriga utgifter 1 193 1 428 84% 235 1 528 94%

Kapitalkostnader 0 0

Summa Kostnader 6 505 9 003 72% 2 498 4 984 73%

Summa RR KOF 6 116 9 003 68% 2 887 4 010 59%
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Fritid 

utfall Jan - Sep Budget förbrukat Budget 2017 , utfall Jan - Sep Budget förbrukat 
Kontostruktur 2017 Budget2017 2017 ' % återstående 

Intäkter -8113 -16 626 49% -8 513 

Summa Intäkter -8113 -16 626 49% -8 513 

Bidrag 8 081 12406 65% 4 325 

Lokalhyra och fastighetsservice 25 917 35927 72% 10 010 

Personalkostnader 13 429 19 000 71% 5 571 

Övriga utgifter 6 758 9497 71% 2 739 

Kapitalkostnader 3 817 5166 74% 1 349 

Summa Kostnader 58 002 81 996 71% 23 994 

Summa RRKOF 49 889 65 370 76% 15 481 

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

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

Kultur 

2016 förgående år ,% 

-8 410 51% 

-8 410 51% 

8 085 65% 

23103 74% 

14 155 74% 

6 671 76% 

3 747 75% 

55 760 73% 

47 350 79% 

utfall Jan - Sep Budget förbrukat Budget 2017 , utfall Jan - Sep Budget förbrukat 

Kontostruktur 2017 Budget2017 2017 ' % återstående 

Intäkter -=t -3138 -3 157 99% -19 

Summa Intäkter -3138 -3157 99% -19 

Kostnader 

Bidrag 3 439 3 977 86% 538 

Lokalhyra och fastighetsservice 7 200 9 514 76% 2 314 

Personalkostnader 16 666 23 343 71% 6 677 

o,,;,, "'"" ± 7 503 8 639 87% 1136 

Kapitalkostnader 1 223 1 628 75% 405 

Summa Kostnader 36 031 47101 76% 11 070 

Summa RRKOF 32 893 43944 75% 11 051 

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

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

2016 förgående år , % 

-2 802 115% 

-2 802 115% 

3 729 100% 

7 066 74% 

15 589 72% 

7 020 82% 

1 275 73% 

34679 77% 

31877 74% 
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Ungdom 

utfall Jan - Sep Budget förbrukat Budget 2017 , utfall Jan - Sep Budget förbrukat 
Kontostruktur 2017 Budget 2017 2017 ' % återstående 

Intäkter 

I 
-3 304 -5109 65% -1 805 

Summa Intäkter -3 304 -5109 65% -1 805 

Kostnader 

Bidrag 29 -29 

Lokalhyra och fastighetsservice 2 889 3 656 79% 767 

Personalkostnader 18 062 24 686 73% 6 624 

övriga utgifter 

~ 
3 614 4835 75% 1 221 

Kapitalkostnader 188 251 75% 63 

Summa Kostnader 24 782 33 428 74% 8 645 

SummaRRKOF 21 478 28 319 76% 6840 

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 

Kontostruktur Utfall Jan - Sep Utfall Jan - Sep 
2017 2016 

Intäkter 0 -7 

Summa Intäkter 0 -7 

Personalkostnader 7 0 

Kapitalkostnader 0 8 

Summa Kostnader 7 8 

Summa RRKOF 7 2 

2016 förgående år , % 

-1 752 73% 

-1 752 73% 

2 2% 

2 678 74% 

16 500 72% 

2 642 62% 

168 75% 

21 990 70% 

20 238 70% 
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Drifttutfall per verksamhet  
  

 

 

Verksamhet
Utfall Jan - Sep 

2017 Budget 2017 
Budget förbrukat  

2017 , % 
Budget 2017 , 

återstående 
Utfall Jan - Sep 

2016 
Budget förbrukat 
förgående år , % 

10000 - Nämnds- och styrelverks 776 1 072 72% 296 781 76%

30000 - Administration 6 318 10 480 60% 4 162 16 265 68%

30020 - Föreningsstöd 8 466 12 631 67% 4 165 8 464 66%

31000 - Stöd studieorganisationer 1 871 1 926 97% 55

31510 - Kulturverksamhet 2 482 3 058 81% 576 2 201 67%

31520 - Kulturevenemang 623 780 80% 157 880 102%

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

31540 - Administration kultur 9 806 13 310 74% 3 504

32000 - Bibliotek 16 956 23 640 72% 6 684 16 186 72%

33000 - Kulturskola 10 757 14 164 76% 3 407 9 873 72%

34010 - Fritidsanl- o sporthallar 8 184 11 329 72% 3 145 4 908 80%

34020 - Idrottsplats o bollplaner 9 110 11 124 82% 2 014 9 029 83%

34030 - Ishallar och isbanor 11 054 13 429 82% 2 375 9 177 88%

34040 - Bad- och simanläggningar 7 739 8 497 91% 758 9 700 87%

34050 - Spår, leder och IP Skogen 710 663 107% -47 664 98%

35010 - Ungdomsgårdar 6 293 7 475 84% 1 182 5 851 77%

35020 - Ungdomsverksamhet 2 855 3 495 82% 640 2 991 67%

35030 - Fritid funkt.hind/junior 161 402 40% 241 301 63%

39910 - Förvaltn.ledning och stab 5 845 9 003 65% 3 158 3 932 58%

Summa verksamhet drift 111 160 147 708 75% 36 548 104 259 75%
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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. I november beslutade man 

att kulturavdelningen skulle få ta i anspråk 150 för år 2016-2017. Efter år 2016 fanns 80 tkr 

kvar. 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 2016 

- 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 2 087 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 Netto 2017 Budget 2017 Avvikelse mot helårsbudget

34101 - Verks.investeringar KOF 1 267 2 000 733

34104 - Mindre konstnärlig gestal 240 1 000 760

37401 - Läjet ungomsgård, Gauen 580 750 170

Investering 2 087 3 750 1 663

Varbergs 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 14 Nyckeltal 

Nyckeltal (uppdateras till nämnd) 

Fritidsavdelnings nyckeltal 

Besöksstatistik Ack aktuell Ack aktuell 

simanläggningar månad 2017 månad 2016 Procentjmf Totalt 2016 Totalt 2015 Totalt 2014 Totalt 2013 

Håstens simhall 

Pojkar 58416 (57%) so 163 16,5% 82270 83640 saknas saknas 

Flickor 44 771(43%) 36917 21,3% 61082 65397 saknas saknas 

Totalt 103187 87080 18,5% 143 352 149037 168 700 159 931 

Veddige simhall 

Pojkar 6 312 (51 %) 8 672 -27,2% 12 743 10982 saknas saknas 

Flickor 6154 (49%) 7790 -21,0% 11776 10406 saknas saknas 

Totalt 12466 16462 -24,3% 24519 21388 21109 24355 

Simstadion 

Pojkar 18 956 (49%) 13255 43,0% 20 209 22736 saknas saknas 

Flickor 19 644 (51 %) 14519 35,3% 20 296 23801 saknas saknas 

Totalt 38 600 27774 39,0% 40505 46537 45 679 31288 

Samtliga simanläggningar 

Pojkar 83 684(54%) 72090 16,1% 115 222 117358 saknas saknas 

Flickor 70569 (46%) 59226 19,2% 93154 99604 saknas saknas 

Totalt 154 253 131316 17,5% 208 376 216962 213 354 215 000 

Simskolelever 

Pojkar 9 882 (51 %) 9967 -0,9% 11862 12393 saknas saknas 

Flickor 9 381 (49%) 8763 7,1% 10085 10889 saknas saknas 

Totalt 19 263 18730 2,8% 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 3 853 (53 %) 11 585 -66,7% ? 18600 saknas saknas

Flickor 3 474 (47 %) 3 315 4,8% ? 2645 saknas saknas

Totalt 7 327 14 900 -50,8% ? 21245 saknas saknas?

Veddige ishall

Pojkar 1 393 (63 %) 5 950 -76,6% ? 7907 saknas saknas

Flickor 811 (37 %) 1 018 -20,3% ? 1728 saknas saknas

Totalt 2 204 (100 %) 6 968 -68,4% ? 9635 saknas saknas

Sjöaremossens isbana

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

Flickor 1 994 (90 %) 0 0,0% ? 1728 saknas saknas

Totalt 1 994 (90 %) 0 0,0% ? 9635 saknas saknas

Samtliga ishallar

Pojkar 5 246 (55 %) 17 535 -70,1% ? 26507 saknas saknas

Flickor 4 285 (45 %) 4 333 -1,1% ? 4373 saknas saknas

Totalt 9 531 21 868 -56,4% ? 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 7 920 7 215 9,8% 14 652 15472 15 138 16 037

Gymnastiksalar 3 659 3 845 -4,9% 7 563 7382 7 721 8 400

Konstgräsplaner 4 159 2 858 45,5% 4 008 4130 4 734 3 718

Gräsplaner 3 186 2 413 32,0% 4 300 4418 7 636 saknas

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

Isbanor 470 0 0,0% ? ? ? ?



Sida 16 Nyckeltal 

Kulturavdelnings nyckeltal 
Ack aktuell Ack aktuell 

Besöksstatisti k månad 2017 månad 2016 Procentjmf Totalt 2016 Totalt 2015 Totalt 2014 

Komedianten 

Totalt 198 865 199911 -0,5% 265 612 267 945 263 776 

Antal besökare 

konsthallar 

Män (stickprov) 38% 50% -23,8% 49% 39% saknas 

Kvinnor (stickprov) 62% 50% 23,8% 51% 61% saknas 

Totalt 24656 8633 185,6% 27046 30734 26361 

Antal besökare 

programverksam het 

vuxna 

Män 44% 50% -11,6% 47% 49% saknas 

Kvinnor 56% 50% 11,6% 53% 51% saknas 

Totalt 5018 1462 243,2% 8629 4 755 1518 

Antal besök ålder 13-

19 i aktiviteter 

Pojkar 34% 62% -44,5% 51% 46% saknas 

Flickor 66% 38% 72,6% 49% 54% saknas 

Totalt 308 168 83,3% 344 1125 saknas 

Antal besök ålder0-12 

år i aktiviteter 

Pojkar 45% 45% -0,7% 45% 43% saknas 

Flickor 55% 55% 0,6% 55% 57% saknas 

Totalt 5596 2649 111,2% 8818 5689 3642 

Ack aktuell Ack aktuell 

Utlåningsstatisti k* månad 2017 månad 2016 Procentjmf Totalt 2016 Totalt 2015 Totalt 2014 

Män 30% 31% -3,9% 31% 30% 29% 

Kvinnor 70% 69% 1,7% 69% 70% 71% 

Totalt 
~ 

393 540 421049 -6,5% 553 695 554 955 559 747 

Ålder 13-19 

Pojkar 42% 40% 5,0% 41% 33% 30% 

Flickor 58% 60% -3,4% 59% 67% 70% 

Totalt 7854 7847 0,1% 10171 5 560 5 612 

* Utlåningsstatistiken går inte att få könsuppdelad för Campusbiblioteket, E-lånen och 

institutionsutlån 



Sida 17 Nyckeltal 

U ngdomsavdel ni ngens nyckeltal 
Besöksstatistik Ack aktuell Ack aktuell 

ungdomsgårdar månad 2017 månad 2016 Procentjmf Totalt 2016 Totalt 2015 - ~n14 ·-
Veddige 

Pojkar 59% 50% 18,2% 60% 61% 61% 

Flickor 41% 50% -18,2% 40% 39% 39% 

Totalt 1672 1700 -1,6% 3452 4114 3381 

Stn 432 

Pojkar 53% 64% -16,6% 60% 78% 84% 

Flickor 47% 36% 29,5% 40% 22% 16% 

Totalt 2 919 2507 16,4% 4993 1976 3690 

Bua 

Pojkar 58% 77% -24, 7% 56% 50% 58% 

Flickor 42% 23% 82,5% 44% 50% 42% 

Totalt 1684 1867 -9,8% 3971 2 509 2380 

Tvååker 

Pojkar 54% 15% 258,8% 57% 56% 65% 

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

Totalt 3896 2599 49,9% 5503 3126 2494 

Träslövsläge 

Pojkar 52% 46% 12,5% 57% 56% 59% 

Flickor 48% 54% -10,6% 43% 44% 41% 

Totalt 2571 2243 14,6% 5658 5 523 6065 

Mittpunkten (Håsten) 

Pojkar 75% 48% 55,7% 59% 59% 58% 

Flickor 25% 52% -51,4% 41% 41% 42% 

Totalt 1255 1565 -19,8% 4210 5092 5892 

Totalt ungdomsgårdar 

Pojkar 56% 61% -7,6% 58% 59% 63% 

Flickor 44% 39% 11,9% 42% 41% 37% 

Totalt 13997 12481 12,1% 27787 22340 23902 

Ack aktuell Ack aktuell 

Kulturskolan månad 2017 månad 2016 Procentjmf Totalt 2016 Totalt 2015 Totalt2014 

Antal arrangemang 26 0,0% 64 52 68 

Deltagande pojkar 340 0,0% 469 316 saknas 

Deltagande flickor 743 0,0% 912 694 saknas 

Besökare 5 708 0,0% 7231 7120 saknas 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Kfn au § 117 Dnr KFN 2017/0115 

 
 

Svar remiss reviderad 
fastighetsinvesteringsprocess 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  

 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför nämndens 

sammanträde den 18 oktober. 

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

Beskrivning av ärendet 
Förslag på ny fastighetsinvesteringsprocess har tagits fram av 

samhällsutvecklingskontoret. Tanken är att plocka ur 

fastighetsinvesteringars process ur befintlig investeringsprocess, som 

beslutades gälla från budgetår 2015. Beslut fattades i KS 2013-06-25, dnr 

KS 2013/0033. 

 

Kommunen hade en revision 2015 som identifierade en oklarhet i processen 

för investeringar gällande roller och ansvar. En genomlysning av befintlig 

investeringsprocess och fastighetsorganisation startades upp under ledning 

av extern konsult. Syftet var att tydliggöra koppling till projektstyrnings-

modellen som kommunen arbetar efter, förtydliga ansvar- och 

arbetsfördelning, grind för beslut och vilka faser processen skulle bestå av. 

Kommunen kommer även att ta fram en lokalförsörjningsprocess som 

samverkar med investeringsprocessen. Det är av vikt att kommunens 

fastighetsinvesteringar föregås av utredningar som på ett rationellt och 

förvaltningsgemensamt sätt säkerställer rätt satsningar, vid rätt tillfälle och 

rätt plats. Nuvarande investeringsprocess är uppdelad i fyra faser: 

 

1. Åtgärdsval 

2. Förstudie 

3. Genomförande 

4. Driftsättning 

 

Förslag på reviderad fastighetsinvesteringsprocess har sju faser: 

 

1. Behovsanalys 

2. Åtgärdsval 

3. Förstudie 

4. Projektutveckling 

5. Projektering 

6. Byggnation 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

7. Överlämning 

 
Enligt samhällsutvecklingskontoret är förslaget väl genomarbetat och 
förväntas möta de krav som ställs på noggrannhet och uppföljning under 
alla faser i processen. Under ekonomi och verksamhet beskrivs att 
kostnaderna för verksamheterna inte kommer att öka. 
 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 6 oktober 2017. 

Reviderad fastighetsinvesteringsprocess, dnr KS 2017/0357–1 

Befintlig investeringsprocess, KS 2013/0033 

Bilaga remisskommentarer 

 

 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden har valt att beskriva sitt övervägande i två 

delar. En för övergripande kommentarer och en mer detaljerad, separat 

bilaga som hanterar de bilagor som beskriver de olika faserna. 

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



 
 

Beslutsförslag 1 (4) 
2017-09-06 Dnr: KFN 2017/0115-3  

 
 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Mia Svedjeblad,  0340-69 90 02 

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun    0340-880 00 212000-1249    
  TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg        www.varberg.se 
 

Svar remiss reviderad 

fastighetsinvesteringsprocess 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att 

- godkänna förslag på reviderad investeringsprocess efter föreslagna 

justeringar i bilaga 

 

 

Beskrivning av ärendet 
Förslag på ny fastighetsinvesteringsprocess har tagits fram av 

samhällsutvecklingskontoret. Tanken är att plocka ur fastighetsinvesteringars 

process ur befintlig investeringsprocess, som beslutades gälla frånbudgetår 

2015. Beslut fattades i KS 2013-06-25, dnr KS 2013/0033. 

Kommunen hade en revision 2015 som identifierade en oklarhet i processen 

för investeringar, roller och ansvar. En genomlysning av befintlig 

investeringsprocess och fastighetsorganisation startades upp i ledning av 

extern konsult. Syftet var att tydliggöra koppling till projektstyrningsmodellen 

som kommunen arbetar efter, förtydliga ansvar- och arbetsfördelning, grind 

för beslut och vilka faser processen skulle bestå av. Kommunen kommer även 

att ta fram en lokalförsörjningsprocess som samverkar med 

investeringsprocessen. Det är av vikt att kommunens fastighetsinvesteringar 

föregås av utredningar som på ett rationellt och förvaltningsgemensamt sätt 

säkerställer rätt satsningar, vid rätt tillfälle och rätt plats. Nuvarande 

investeringsprocess är uppdelad i fyra faser: 

1. Åtgärdsval 

2. Förstudie 

3. Genomförande 

4. Driftsättning 

 

Förslag på reviderad fastighetsinvesteringsprocess har sju faser: 

1. Behovsanalys 

2. Åtgärdsval 

3. Förstudie 

4. Projektutveckling 

5. Projektering 
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6. Byggnation 

7. Överlämning 

 
Enligt samhällsutvecklingskontoret är förslaget väl genomarbetat och 
förväntas möta de krav som ställs på noggrannhet och uppföljning under alla 
faser i processen. Under ekonomi och verksamhet beskrivs att kostnaderna för 
verksamheterna inte kommer att öka. 
 
Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att ställa sig bakom 
remissförslaget efter att de justeringar gjorts enligt bilaga.  
 

Beslutsunderlag 
Reviderad fastighetsinvesteringsprocess, dnr KS 2017/0357-1 

Befintlig investeringsprocess, KS 2013/0033 

Bilaga remisskommentarer 

 

 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden har valt att beskriva sitt övervägande i två delar. 

En för övergripande kommentarer och en mer detaljerad, separat bilaga som 

hanterar de bilagor som beskriver de olika faserna. 

 

Övergripande: 

 Inga nya faser med nya skriftliga rapporter önskas.  

Det är viktigt att processen flyter bra och ingen fördröjnings sker 

genom att detaljstyrning av verksamhetsfrågor ska lyftas till 

kommunstyrelsen och belasta dess förvaltning i onödan. 

 Processkarta bör ingå i materialet för att enklare se de olika faserna, 

grindar för beslut samt ansvaret under de olika faserna.  

 Förslaget kommer att innebära en väsentligt utökad tidsutdräkt från 

initiering till projektstart, vilket riskerar att försena genomförandet av 

viktiga byggprojekt. 

 Uppdatering av fastighetsinvesteringsprocess föreslås ske en gång per 

mandatperiod i stället för 1 gång/år. Det är en belastning för nämnden 

att årligen göra denna revideringsomgång och det är viktigt med 

långsiktighet i processen.  

 Behovsanalys och åtgärdsval slås samman till en fas, som initierande 

nämnd ansvarar för och beslutar om. Efter beslut om åtgärdsvalet i 

nämnden går ärendet  går ärendet sedan vidare till kommunstyrelsen 

inför beslut om att sätta igång förstudie. 
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 I stycket om restvärde på ersatt/ombyggd investering skrivs ned och 

belastar årets resultat, bör det framgå vem som bär denna kostnad dvs 

nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. 

 Under arbetsfördelning är det viktigt att åtgärdsval och förstudie sker i 

samverkan mellan kommunstyrelsens förvaltning och initierande 

nämnd så delaktighet skapas. 

 I stycket om konsekvens för förstudiekostnad vid uteblivet projekt 

föreslår vi följande skrivning ”initierande nämnds driftbudget eller 

resultatreserv”. 

 Efter genomförd förstudie fattas beslut i initierande nämnd vilken för 

in investeringen i nämndens investeringsplan. Information kan göras 

till kommunstyrelsen men beslutet måste ske i nämnd. 

Budgetprocessen är ju ett parallellt forum och där beskrivs att nämnd 

svarar för uppdatering av sin investeringsplan och budget. 

 Processen kommer bli mer kostnadsdrivande då fler tjänstemän och 

politiska instanser berörs. 

 Styrgruppens uppdrag och ansvar måste ha en politisk förankring i 

initierande nämnd och kommunstyrelse innan ekonomiska avsteg 

beslutas. 

 

Bilaga med remisskommentarer biläggs 

 

Ekonomi och verksamhet  
Påverkan på nämndens driftbudget och resultatreserv kan ske då ett 

åtgärdsval föreslås ansvaras och drivas av kommunstyrelsens förvaltning utan 

kostnadsindikation innan. 

 

Samråd 
 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

Christina Josefsson Mia Svedjeblad 

Förvaltningschef Lokalstrateg 

 

Protokollsutdrag 
 

 



 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15,  
Östra Vallgatan 12 
(hiss) 

 0340-880 00 212000-1249 ks@varberg.se 

TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg 432 80 Varberg  0340-67 64 52  www.varberg.se 
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Behovsanalys – Beskrivning 
Initierande nämnd äger och ansvarar för behovsanalysen. 

Behovsanalys är det första steget i det som kan komma att bli ett investeringsprojekt 
och handlar om att förstå vad som är det faktiska behovet (vad behöver 
verksamheten) och de bakomliggande faktorerna till att behovet finns. Syftet är att 
säkerställa verksamhetens behov utifrån nämndens uppdrag samt förväntade 
förändringar på kort och lång sikt, för att kunna ta beslut om ett åtgärdsval ska 
genomföras. Behovsanalysen skall även beskriva vilka konsekvenserna blir om 
behovet inte tillgodoses. 

Det är viktigt att behovsanalysen belyses väl ur alla aspekter då den ligger som bas 
för efterkommande faser. En bristfällig behovsanalys kan innebära att ärendet blir 
återremitterat för revidering. Ett rumsfunktionsprogram (RFP) skall utarbetas för 
att finnas med som underliggande kravdokument genom hela processen. Respektive 
förvaltning skall ha rumsfunktionsprogram för de objekt som avses; ett RFP för ex. 
en skola behöver inte se ut som ett RFP för en förskola utan det är behoven som 
skall styra. Det är viktigt att löpande göra de justeringar som behövs utefter de 
erfarenheter som fås i avslutade projekt. Även serviceförvaltningen skall ha RFP för 
sina teknikutrymmen och utöver denna ansvarar serviceförvaltningen även för att 
tillhandahålla en teknisk specifikation för behövda komponenter.  

Resultatet från behovsanalysen dokumenteras i en behovsanalysrapport. 
Nedanstående punkter skall belysas i behovsanalysen och finns med i mall för 
behovsanalysen: 

 Bakgrund, nuläge och behov 
 Målbeskrivning 
 Vilka styrande krav och förutsättningar som finns 
 Vilka begränsningar/risker och problem/brister som finns i nuvarande 

situation 
 Eventuella nyttoeffekter 
 Nollalternativ (Konsekvens vid utebliven förändring) 
 Jämställdhetsanalys 
 Prioritering utifrån verksamhetens behov (enligt budgetprocessens direktiv) 
 Schablonberäkning av investeringen för att estimera framtida hyra i samråd 

med kommunstyrelsens förvaltning och serviceförvaltningen 
 Schablonberäkning av kostnad för åtgärdsval i samråd med kommunstyrelsens 

förvaltning 
 Rumsfunktionsprogram (bilagd) 

Vid omfattning som innebär större om- eller tillbyggnad läggs ärendet över till 
STYRFAST som beslutar om ärendet ska gå in i åtgärdsval hos kommunstyrelsen 
eller genomföras som en anpassning, se övergripande beskrivning. Behovsanalys 
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beslutas i initierande nämnd. Beslutad behovsanalys likställs med beställning och 
lämnas därmed över till kommunstyrelsen för åtgärdsval. 
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Åtgärdsval – Beskrivning 
Kommunstyrelsen äger och ansvarar för åtgärdsvalet. 

Åtgärdsvalsstudie är ett förberedande steg för val av åtgärd och grundar sig i 
behovsanalysen. Åtgärdsvalet kan ses som ett förarbete inför en eventuell förstudie 
och identifierar de frågeställningar som särskilt behöver belysas i förstudien. 
Kostnader för genomförande av åtgärdsvalet belastar initierande nämnd.    

Förstå situationen 
Åtgärdsvalet utreder och definierar behovet från initierad nämnd. Det är av stor vikt 
att utredningen lyfter blicken från det framförda behovet i behovsanalysen. 

Pröva tänkbara lösningar  
Vid utarbetandet av lösningsalternativ analyseras på vilka sätt det identifierade 
behovet kan bemötas. Lösningar som innebär kombinationer av åtgärder och arbete 
mellan förvaltningar ska utredas varför intressenter och aktörer är en viktig del i 
framtagandet av lösningsalternativ.  
Samtliga lösningsalternativ ska redovisas med en beskrivning av hur alternativen 
värderas.  
 
Forma en inriktning och rekommendera åtgärder  
Åtgärdsvalet rekommenderar vilket/vilka av lösningsalternativen som bör arbetas 
vidare med samt hur vidare arbete ska ske. Det ska belysas vilka tids- och 
beslutsaspekter som finns för att genomföra åtgärden.  
 
Frågeställningar:  

- Är behovet formulerat begripligt och således redo för att gå in i åtgärdsvalet? 
- Finns det tidigare genomförda utredningar och/eller undersökningar som 

kan komma åtgärdsvalet till nytta? 
- Vilka intressenter och aktörer (interna och externa) som direkt eller indirekt 

påverkas av åtgärdsvalet ska involveras från och med nu? 

 Serviceförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, hamn- och 
gatuförvaltningen, Vivab, Varberg Energi, VFAB, eventuella externa 
aktörer  

- Kan förvaltningar och verksamheter samverka för att öka synergieffekten 
mellan flera beskrivna behov? 

- Finns framtida behov beskrivna som direkt eller indirekt påverkas av 
inkommen behovsanalys? 

- Är behovsanalysen beskriven och avstämd med övriga processer såsom, 

 Exploateringsprocessen (mark och exploateringsavdelningen) - 
geografisk placering, exploateringsområden etcetera. 

 Utbyggnadsprocessen (avdelning för samhällsplanering) - 
bostadsbyggnation och prognosarbete etcetera. 

 Budgetprocessen (ekonomikontoret) - tidpunkter i den årliga 
budgetprocessen etcetera. 
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 Lokalförsörjningsprocessen (mark och exploateringsavdelningen) - 
övriga eventuella inkomna behovsanalyser identifierade för eventuell 
synergi etcetera. 

- Vilket eller vilka alternativ rekommenderas att förstudera? 
- Vilka tidsaspekter och tidplaner ska åtgärdsvalet ta hänsyn till? 

 
När åtgärdsvalet har tagit form är förankringsarbetet med förvaltande organisation 
och utförarorganisation viktigt. Det vill säga, vad är det beskrivna behovet och vilka 
lösningar har diskuterats. 
 
Det är av stor vikt att eventuella frågeställningar kring detaljplaner och utpekade 
placeringar är inkluderat i åtgärdsvalet. 
  
Färdigt åtgärdsval beslutas i nämnd och tas därefter upp till beslut i 
kommunstyrelsen. Observera att innan beslut är taget i kommunstyrelsen finns 
inga ekonomiska medel för att starta upp förstudie och därmed kan inget 
objektsnummer belastas för kostnader. 
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Förstudie – beskrivning 
Kommunstyrelsen äger och ansvarar för förstudien. 

Förstudien utgör underlag för beslut om investeringsmedel samt ett eventuellt 
senare genomförande av investeringen. Förstudien ska vara tydlig och 
ställningstagande så att genomförandet inte behöver kantas av avgränsningsfrågor. 
Arbetet ska utföras enligt Varbergs kommuns projektstyrningsmodell.  

Identifiering och avgränsning 
Arbetet inleds med att ett syfte definieras utifrån resultatet från behovsanalysen och 
åtgärdsvalet. 

För att uppnå en bred förankring och att alla interna och externa aspekter lyfts ska 
det inledande arbetet bestå av att identifiera externa och interna intressenter och 
framtagande av en kommunikationsplan. En intressentanalys skall göras då det är 
av stor vikt för att få synpunkter, idéer och information som kan underlätta 
genomförande. En tidig förankring och förståelse för projektet kan även ha stor 
betydelse för tidsaspekten i genomförandet, exempelvis om projektet är avhängt en 
detaljplanprocess eller annan juridisk prövning. Kommunikationsplanen anger hur 
vidare kommunikation och förankringsarbete mot intressenter ska ske. 

Utifrån dialogen med intressenterna definieras och avgränsas vad som ska utredas i 
förstudien. Eventuellt kan projektgruppens sammansättning behöva revideras. En 
bred förankring och medverkan av olika professioner innebär att synergieffekter kan 
lyftas och behandlas samtidigt som arbetet kvalitetssäkras.  

Utredning och analys 
Utifrån rumsfunktionsprogram, avgränsningar och definitioner utarbetas ett förslag 
för att lösa behovet. Beroende på projektets art och storlek kan lösningsförslag 
behöva stämmas av med styrgrupp innan vidare analys sker. Beställaren ska i 
förstudieuppdraget ange styrgrupp samt vilka beslut som krävs från densamma 
innan arbetet kan fortsätta. Resultatet från förstudien dokumenteras i en 
förstudierapport där följande punkter skall belysas: 

 Beskrivning av alternativen  

 Hur det identifierade behovet kan tillgodoses 

 Hur projektet bidrar till kommunens och initierande nämnds måluppfyllelse 

 Tid- och processplan för genomförandet av projektet 

 Riskanalys för genomförandet 

 Investeringsvolym/ram 

 Kravspecifikation (funktionkrav och rumsfunktionsprogram) 

 Övergripande layout för om-/tillbyggnationen respektive nybyggnationen, 
inklusive placering på tomt 
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 Vilka driftskostnader – kapitalkostnad och övriga driftskostnader som 
investeringen medför. 

 Planerade underhållsåtgärder 

 Beskriva konsekvensanalysen från behovsanalysen 

 Förvaltnings-/nämndsöverskridande frågor och ansvarsfördelning. 

 Tillgänglighet 

 Eventuella verksamhetsförändringar 

 Förslag till prioriteringstriangel, fig.1, inför budgetbeslut. 

 Inledande dialog med konstrådet för avsättning av konstnärlig gestaltning i 
projektet 

I förstudien gäller ett kalkylsäkerhetskrav om ±20 % vilket indirekt även anger nivån 
på förstudiens omfattning, d.v.s. detaljeringsgraden på förstudien. Förstudien ska 
behandla kommunens totala kostnad för investeringen och hur detta påverkar den 
initierande nämnden, samt vilka verksamhetsförändringar/utökningar som 
aktualiseras. 

En riskanalys ska upprättas för att identifiera och visa på risker med genomförandet 
samt hur dessa kan hanteras. Riskanalysen görs med fördel genom en tidig 
brainstorming och bedömning av sannolikheten för att de enskilda riskerna 
inträffar. Utifrån förslag och riskanalys analyseras därefter konsekvenserna av 
investeringen.  
 
Förstudien ska även innehålla en prioritetstriangel för det specifika projektet som 
tas fram i samråd med initerande nämnd.  
Följande tre styrparametrar: 

 Resultat – motsvarar ambitionsnivå för projektet vad gäller funktion och 

kvalité 

 Kalendertid – anger hur lång tid projektet får ta i anspråk 

 Resurser – anges i form av pengar, antal eller arbetstid 
 
Prioriteringstriangeln specificerar vilken av parametrarna som är viktigast och som 
skall styra projektet. Den ligger till grund för kommunfullmäktiges budgetbeslut 
avseende tid och investeringsmedel samt för projektplanen och avsättning av 
resurser i genomförandeskedet.  
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Figur 1 Prioritetstriangel 

När förstudien är klar presenteras den för initierad nämnd. Efter att nämnden 
beslutat om förstudien tas ett beslutförslag fram för presentation till 
kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
beslut tas därefter med för budgetbeslut. 

Efter avslutad förstudie och innan projektdirektiv, skall verksamhetens RFP, 
serviceförvaltningens RFP (teknikutrymmen) och teknisk specifikation fastställas för 
respektive objekt för att säkerställa att projektet har komplett underlag som behövs 
för att starta projektering. Samordningen av dessa ansvarar kommunstyrelsen för. 

För att ge underlag och förutsättningar för att starta projektet, inklusive tids- och 
kostnadsramar, dokumenteras resultatet i ett projektdirektiv. Nedanstående 
punkter skall belysas i projektdirektivet:  

 Kort beskrivning av vad som skall genomföras 

 Avgränsningar 

 Intressentanalys 

 Förslag på styrgrupp, organisation 

 Risker 

 Tidsram - När projektet är planerat att starta respektive avslutas. 

 Kalkyl 

 Prioritering  - Vad är viktigast: kvaliteten, tiden eller resurserna? 

 Hur skall projektets resultat levereras 

 Alla avvikelser skall genomgående loggas i en loggbok som skall ingå i 
slutredovisningen 

Observera att mycket information finns att hämta i förstudien, och behöver då inte 

skrivas in i projektdirektivet. Ett signerat projektdirektiv med bilagor 

(förstudierapport, kalkyl och rumsfunktionsprogram) överlämnas från 

kommunstyrelsen till utförandeorganisation för start av genomförande. 
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Projektutveckling – Beskrivning 
Kommunstyrelsen äger projektutvecklingsfasen och utförandeorganisationen 

ansvarar för projektutvecklingsfasen enligt projektdirektivet. 

Projektutvecklingsfasen börjar med att utförandeorganisationen tar fram en 
projektplan för projektet utifrån projektdirektivet. När projektplanen är godkänd av 
beställarorganisationen tas systemhandling och bygglov fram. 

Projektledare ansvarar för projektet inom de ramar som är satta avseende ekonomi, 
tid och omfattning. Ansvarig byggprojektledare ansvarar för projekteringsgruppens 
sammansättning och omfattning vad gäller tidplaner och genomförande. 
Projekteringsgruppen tar fram systemlösningar/skisser utifrån den beslutade 
förstudien som legat till grund för projektdirektivet och arbetar kontinuerligt med 
att förbättra och kvalitetssäkra kalkylen.  

Utförandeorganisationen tar fram systemhandling i tät dialog med beställare för att 
säkerställa omfattning/kvalité mot projektets budget. 

Erforderliga utredningar såsom geoteknik, buller, sanering, infrastruktur etc. utförs 
i denna fas. Systemhandlingar som tas fram skall tas fram för säkerställer kalkylen. 
Om kalkylen avviker från beslutad investeringsram skall den (om den överstiger 10 
% eller 10mnkr) tas upp för nytt beslut i kommunstyrelsen. Större avvikelser 
rapporteras till kommunfullmäktige som gör en förnyad prövning av anslaget. 

Visar systemhandling och utförandeorganisationens kalkyl att projektet ligger inom 
beslutad budget går projektet (efter överenskommelse med beställare) över i 
projekteringsfas där framtagandet av förfrågningsunderlag för upphandling av 
projektet startar. 
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Projektering – Beskrivning 
Kommunstyrelsen äger projekteringsfasen och utförandeorganisationen ansvarar 

för projekteringsfasen enligt projektdirektivet. 

En investering som beslutats av kommunfullmäktige inleds med att projektplanen 

uppdateras utifrån projektutvecklingen och ska godkännas av kommunstyrelsens 

förvaltning.  

I denna fas genomförs en fullskalig projektering med samtliga konsulter för de olika 

kompetenserna med syfte att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av 

projektet. Observera att vid en partneringsamverkan kan upphandlingen vara gjord i 

tidigare fas.  

Även i denna fas skall intressentanalysen justeras för att säkerställa de 

grupperingar/intressenter som har behov av information, eller som projektet 

behöver information av. 

Metod  
Framtaget material används som underlag för upphandling (förfrågningsunderlag). 

Efter att anbuden kommit in utvärderas de efter givna kriterier, och vald 

entreprenör blir tilldelad. Byggprojektledaren sköter upphandlingen enligt LoU. 

Projektplanen uppdateras om det finns ny/ändrad information.  

Det är viktigt att här fånga upp övriga kostnader t.ex. markkostnader, administrativa 

kostnader, olika tillstånd, hamn och gata, myndigheter m.m. som ev. kan ha missats 

i tidigare faser. Här justeras även den riskanalys som startades upp under tidigare 

faser. 

Utförandeorganisationens projektledare ansvarar för projektet enligt 

projektdirektiv. 
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Beställare ansvarar för beslut om förändringar utöver beställning, och har 

styrning/samordning med övriga intressenter i kommunen. Representant från 

initierande nämnd granskar förfrågningsunderlaget utefter deras behovsanalys och 

förvaltande organisation lämnar synpunkter gällande ritning/layout för att möta 

behov under ritningsgranskningen. Ritningar skall granskas enligt 

ritningsgranskningsrutinen  

Resultatet från fasen är en uppdaterad projektplan och förfrågningsunderlag. Om 

anbudet (-n) ryms inom investeringsramen kan genomförandet starta upp enligt 

tidigare avtal med utförandeorganisationen. Är anbudet (-n) under 10 % eller 10 

mnkr beslutar styrgruppen om inriktning, se övergripande beskrivning. Om anbudet 

(-n) är över 10 % eller 10 mnkr skall kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

besluta om fortsatt hantering. 
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Byggnation – Beskrivning 
Kommunstyrelsen äger byggnationsfasen och utförandeorganisationen ansvarar för 

byggnationsfasen enligt projektdirektivet. 

I denna fas genomförs en byggnation upphandlad enligt framtaget 

förfrågningsunderlag. Inom ramen för tilldelad projektbudget och projektdirektiv 

har, av utförandeorganisationens utsedde projektledare, fullt ansvar och befogenhet. 

Uppföljning mellan beställare och utsedd projektledare ska ske kontinuerligt under 

hela genomförandefasen. 

Granskat förfrågningsunderlag är lika med att utförandeorganisationen har 

klartecken att köra projektet inom givna ramar. För eventuellt tillkommande beslut 

eller frågetecken under projektets gång tas ett möte med beställarorganisationen. 

Avvikelser i omfattning, tid eller kostnad skall behandlas i styrgrupp, se 

övergripande beskrivning kap. 3. 

Alla avvikelser under projektets gång loggas i en beslutslogg och skall rapporteras till 

beställarorganisationen som samordnar svaren till projektet. Beslutsloggen skall ses 

som ett komplement till slutrapporten för att fånga upp historiken. Vid 

förbesiktningar skall förvaltande organisation vara med för att säkerställa 

funktionen som är framtagen i projekteringen så att ev. avvikelser hittas och 

åtgärdas innan slutbesiktning. 

Byggnationen avslutas med en godkänd slutbesiktning. 

Syfte 
Efter genomförd byggnation skall en komplett byggnad enligt förfrågningsunderlag 

vara klar och parametrar enligt projektdirektivet skall vara uppfyllda. 
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Överlämning – Beskrivning 
Kommunstyrelsen äger överlämnandefasen, utförandeorganisationen ansvarar för 

att överlämningen sker enligt de direktiv som ges i tidigare faser. 

I denna fas driftsöverlämnas projektet till beställarorganisation. Fasen inkluderar en 
garantitid. 

Efter godkänd slutbesiktning lämnas byggnaden över till beställande organisation 
och förutbestämda dokument (sedan projektutvecklingsfasen) lämnas över till 
förvaltande organisation. Slutredovisning inklusive NKI-rapport lämnas, som senast 
sex månader efter godkänd slutbesiktning, över till beställarorganisationen. Efter att 
investeringen är genomförd och övergår i driftsfas ska projektet inom ett år 
slutredovisas till initierande nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige 
samt delges ekonomikontoret. Slutredovisningen ska beskriva investeringens 
måluppfyllelse enligt vad som lyftes fram i förstudien, huruvida det framställda 
behovet har uppfyllts samt beskrivning av genomförandet och eventuella avvikelser. 
Kommunfullmäktige anger vid sitt antagande av investeringsbudget om var 
slutredovisning ska ske utifrån förslag i förstudien. För slutredovisning skall Mall 
Slutredovisning användas.  

Varje investering är kopplat till en entreprenörsgaranti, där entreprenören 
säkerställer och åtgärdar fel som eventuellt uppstår inom bestämd garantitid. Under 
garantitiden är det endast entreprenören som åtgärdar de fel som uppkommer och 
som kan härledas till entreprenaden.  

Efter godkänd slutbesiktning startar garantitiden. Utförandeorganisationen 
delegerar garantihanteringen till förvaltande organisation i de fall utförare är annan 
än förvaltande organisation. Alla avtal under garantitiden tecknas med förvaltande 
organisation som då är ansvarig för drift och skötsel av fastigheten under 
garantitiden. Denna information och krav finns med i upphandlingen av 
investeringen. Eventuellt garantifel anmäls av den verksamhet som hyr lokalerna till 
förvaltande organisation. Förvaltande organisation driver garantifel mot 
entreprenören och loggar detta i en rapport som utförandeorganisationen löpande 
tar del av fram till erfarenhetsåterföringen som sker år efter avslutat projekt. Skulle 
en tvist med entreprenörerna uppstå kallar alltid den förvaltande organisationen 
utförandeorganisationen.  

Garantibesiktning sker efter två år och i vissa fall efter fem års tid. Förvaltande 
organisation bjuder in genom kallelse till garantiansvarig hos 
utförandeorganisationen senast två månader innan besiktningen.  

Skulle avstämning av garantiärenden krävas innan 1 år (erfarenhetsutbyte), 2 år 
(garantibesiktning) eller 5 år (garantibesiktning) kallar förvaltande organisation till 
en sådan avstämning. 
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Finansiering för hantering av garantiärenden och besiktningar under garantitid görs 
genom en garantiavsättning som bestäms i varje projekt. 

Obligatoriska deltagare erfarenhetsutbyte och garantibesiktningar: 
Förvaltande organisation Utförandeorganisation 
Projektledare Projektledare 
Förvaltare  Projektingenjör  
Underhållstekniker 

Förvaltande organisation har vid driftsättning av fastighetsinvesteringar ansvar för 
objektets löpande drift samt upprättande av en långsiktig underhållsplan.  

Vid driftsättning av fastighetsinvesteringen sätts en internhyra mot brukande 
förvaltning vilket skall säkerställa och motsvara fastighetens löpande 
driftskostnader, reparationer, mediakostnad samt kapitalkostnad. Denna 
metod/modell har till syfte att säkerställa investeringens långsiktiga 
ändamålsanvändning och kapitalsäkra investeringen. Den har även som syfte att 
användas som styrinstrument med mål att visa investeringens årskostnad. 
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Övergripande – Beskrivning  
Fastighetsinvesteringsprocessen är ett övergripande ramverk som fastställer hur 
fastighetsinvesteringar ska hanteras inom Varbergs kommun. Processen fastställs av 
kommunstyrelsen, ägs och förvaltas av kommunstyrelsens förvaltning och har 
utvecklats med stöd av region Hallands projektstyrningsmodell.  

Processen säkerställer att fastighetsinvesteringar hanteras utifrån ett 
helhetsperspektiv för kommunen och beskriver vad som skall ingå i investeringens 
olika faser. Det övergripande syftet med beskrivningarna i investeringsprocessen är 
att skapa tydliga besluts - och förankringspunkter i projektets olika faser för att 
säkerställa en ökad kvalité i projektgenomförandet och skapa goda förutsättningar  

Uppdatering av fastighetsinvesteringsprocessen sker en gång om året, förslagsvis i 
Q1, och då i samråd med eventuella revideringar av andra processer. För 
investeringar som inte är fastighetsinvesteringar gäller investeringsprocess beslutad 
2013.  

1. Investeringsprocessens faser 

Investeringsprocessen är indelad i nedan faser: 
 Behovsanalys 
 Åtgärdsval 
 Förstudie 
 Projektutveckling 
 Projektering 
 Byggnation 
 Överlämning 

Kommunens fastighetsinvesteringar ska föregås av utredningar som på ett rationellt 
och förvaltnings-gemensamt sätt säkerställer att rätt fastighetsinvesteringar görs vid 
rätt tidpunkt och på rätt plats. Arbetet med en fastighetsinvestering, från 
behovsanalys till överlämning ska bedrivas enligt Varberg kommuns 
projektstyrningsmodell. 

Behovet som föranleder en fastighetsinvestering skall utredas genom en detaljerad 
behovsanalys och därefter ett åtgärdsval. Syftet är att på ett tidigt stadium klarlägga 
behovet, undersöka kostnadseffektiva möjligheter att åtgärda behovet, belysa tids- 
och beslutsaspekter samt definiera eventuellt vidare arbete med en förstudie. En 
central del i åtgärdsvalet är att det presenterade behovet inte nödvändigtvis 
tillfredsställs genom en investering, utan kan innebära att behovet tillfredsställs ex. 
genom en anpassning som i sådana fall genomförs via serviceförvaltningen. 
Rekommenderar åtgärdsvalet en investering skall beslut om förstudie fattas. En 
förstudie syftar till att belysa de konsekvenser som fastighetsinvesteringen innebär. 
Förstudien utgör underlag inför beslut om projektets genomförande eller ej.  
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Under genomförandefasen (projektering och byggnation) justeras projektplan, 
upphandling genomförs och det fysiska arbetet med att förverkliga investeringen 
sker. Månatlig statusrapportering sker till beställaren vad gäller tid, omfattning och 
kostnad. 

Vid genomförandets avslut driftsätts fastighetsinvesteringen. I slutredovisningen 
ska fokus läggas på uppfyllelsen av de behov som har föranlett investeringen, hur 
genomförandet avlöpt och eventuella avvikelser. I denna fas överlämnas projektet 
till förvaltande organisation med kompletta handlingar och godkända protokoll. 

De olika faserna i investeringsprocessen finns detaljerat beskrivna under respektive 
dokument, se bilagor:  

1. Behovsanalys 
2. Åtgärdsval 
3. Förstudie 
4. Projektutveckling 
5. Projektering 
6. Byggnation 
7. Överlämning 

2. Definition och avskrivning 

Med fastighetsinvesteringar avses att kommunen bygger nytt eller anpassar 
befintliga lokaler. 

En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en utgift av 
engångskaraktär och förväntas uppfylla en funktion under flera år. En investering 
finansieras antingen med lån från externa långivare som exempelvis banken, från 
kommunen själv eller genom extern medfinansiering. En investering som görs av 
annan än kommunen och som belastar kommunen i form av hyra, driftsbidrag eller 
dylikt, är inte att betrakta som en investering men bör behandlas och utredas på 
samma sätt som om kommunen svarar för investeringen.  

De kostnader som uppstår i samband med ränta och värdeminskning på 
investeringen kallas för kapitalkostnad. Kapitalkostnaden är en driftkostnad och 
belastar kommunens resultat.  

Ny-, till- och ombyggnad: Eventuellt kvarvarande värde på ersatt/ombyggd 
investering skrivs ner och belastar årets resultat. Den nya investeringen aktiveras i 
sin helhet eller som komponenter. 

Avskrivningskostnaderna skall spegla den faktiska resursförbrukningen/ 
värdeminskningen. Samma typ av objekt kan därför ha olika långa avskrivningstider 
beroende på hur, var och av vem anläggningstillgången används. Här måste 
bedömningar av den förväntade nyttjandetiden göras utifrån tidigare erfarenheter. 
Komponentindelning görs enligt nedan:  
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Komponent Exempel på utgift 
Mark 
 

Markinköp 

Markarbeten 
 

Schaktning, Sprängning, Dränering, 
Asfaltering, Stenläggning, 
Trädgårdsanläggning, Rör, Staket 

Grund och stomme 
 

Bottenplatta, Bjälklag, Ytterväggar, 
Bärande innerväggar, 
Takkonstruktion  

Tak 
 

Takpannor, Läkt, Underlagspapp, 
Plåttak, Hängrännor, Stuprör 

Fasad 
 

Träpanel, Puts, Fasadsten, Fönster, 
Ytterdörrar 

Invändiga ytskikt 
 

Ej bärande innerväggar, golv, 
innerdörrar, kök, badrum, bastu, 
väggbeklädnad, innertak, 
fönsterbrädor 

Teknisk installation 
 

Värme, Ventilation, El, Vatten, 
Avlopp, Hiss, Låssystem, Larm, 
Kylanläggning, Solpaneler, Belysning, 
Tele och data 

Lekutrustning och 
komplementbyggnad 
 

Vindskydd, Rutschkana, 
Klätterställning, Oisolerat förråd, 
Sandlåda, Gungställning, Klimatskydd 
för cyklar 

3. Roller, ansvar och mandat 

3.1. Arbetsfördelning  

Att passera en beslutspunkt erfordrar att kraven för beslutspunkten uppfyllts och 
presenterats för behörig beslutsfunktion 

3.1.1. Byggnader/fastigheter  

• Initierande nämnds förvaltning ansvarar för att genomföra en behovsanalys  
• Utifrån behovsanalysen studeras olika val av åtgärder av kommunstyrelsens 
förvaltning för att möjliggöra en lösning, inklusive beröringspunkter i övriga 
processer såsom exploatering, utbyggnad, lokalförsörjning och budget. Efter 
åtgärdsvalets rekommendation tar Initierande nämnd beslut om en förstudie ska 
genomföras eller inte, samt hur förstudien ska finansieras om investeringsprojektet 
inte godkänns av kommunfullmäktige. Kostnaden för förstudien måste i så fall 
belasta Initierande nämnds driftbudget. 
• Kommunstyrelsen godkänner eller avslår nämndens beslut om att upprätta 
förstudie och ansvarar för genomförandet av förstudien. 
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• Efter genomförd förstudie beslutar Initierande nämnd om investeringen ska 
föreslås kommunstyrelsen eller projektet avbrytas. 
• Kommunstyrelsen beslutar därefter, utifrån förstudien och Initierande nämnds 
beslut, om investeringen ska lyftas som äskande till kommunfullmäktiges 
budgetberedning eller projektet ska avbrytas. 
• Om kommunfullmäktige godkänner investeringen ansvarar kommunstyrelsen i 
egenskap av framtida fastighetsägare för genomförandet av investeringen.  
 
Följande organ stöder projektet under genomförandet: 
 
Projektets Styrgrupp: Styrgruppens uppdrag är att säkerställa ett 
kostnadseffektivt genomförande av fastställd förstudie enligt 
rumsfunktionsprogram, tidsplan och budget. Gruppen har för detta ett mandat att 
besluta om nödvändiga förändringar som medför ökade kostnader som understiger 
10 % av totalkostnaden eller 10 mnkr. Ändringsbeslut som påverkar innehåll och 
tidplan eller påverkan drift skall alltid tas upp i styrgrupp för enhälligt beslut.  
Styrgruppen innefattar: beställarens ombud (tillika ordförande), förvaltningschef för 
berörd förvaltning, ekonomidirektör, fastighetschef, mark- och exploateringschef, 
projektchef utförandeorganisation och föredragande projektledare.  
Förvaltningschef ansvarar för att informera och vid behov i förhand förankra 
kommande beslut i berörd nämnd.   
Ändringar som avviker från rumsfunktionsprogram eller hyresgästens behov som 
fastställts i förstudie skall tas upp för godkännande i berörd 
nämnd. Kostnadsöverstigande av 10 % eller 10 mnkr skall alltid beslutas i 
kommunfullmäktige.   

Projektet: Projektledaren har mandat att ta projektspecifika beslut förutsatt att det 
är inkluderat i projektdirektivet (omfattning, budget och tidplan). Övriga frågor 
lämnas till beställarens representant för ev. beslut i styrgrupp eller StyrFast. 
Observera att det är av stor vikt att all input och kommunikation i projektet sker via 
lokalstrateg eller likvärdig, och inte sker från personal inom verksamheten som 
berörs direkt till projektorganisationen. 
StyrFast: För frågeställningar rörande processfrågor gällande gränsdragningar och 
ansvarsfördelning, om det är en anpassning eller investering etc. skall beslutas inom 
StyrFast (Styrgrupp för fastighetsinvesteringar). I styrgruppen ingår 
samhällsplaneringschef, förvaltningschef service och vd Varbergs Fastighets AB.  
StyrFast har mandat att resursplanera utifrån projektportföljen, ta beslut om avsteg 
från gällande process och hantera frågeställningar som kan påverka framtida eller 
pågående förstudier/projekt. 

3.2. Ekonomisk ansvarsfördelning  

Det är alltid initierande nämnd som ansvarar för att investeringar och 
tilläggsäskanden lyfts i budgetarbetet, och kommunstyrelsen som framtida 
fastighetsägare som ansvarar för igångsättning av redan beslutade 
investeringsprojekt. Äskas investeringsmedel för de närmast följande tre åren ska 
underlaget ska vara komplett med utfört åtgärdsval och slutförd förstudie. För 
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äskade investeringsprojekt för år fyra och fem i investeringsplanen ska en enkel 
erfarenhetsbaserad kalkyl anges som senare ska kompletteras med fullständiga 
beslutsunderlag till kommande budgetberedningar. På så vis uppnås en god 
informationsnivå i den sammanställda investeringsplanen. Kostnaden för 
genomförd behovsanalys och åtgärdsval bärs av den initierande nämnden, även om 
kommunstyrelsens förvaltning arbetat fram åtgärdsvalet. 
 
De utgifter som är nedlagda i det äskade projektets förstudie ska ingå i 
investeringens totalkalkyl. Om inte projektet erhåller budgetbeslut ska dessa utgifter 
belasta den initierande nämndens driftsresultat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om medel för en investering utifrån underlag som 
behandlar behovet (behovsanalys, åtgärdsval) som föranleder investeringen, samt en 
utredning (förstudie) om investeringen. Detta görs i samband med att budget och 
investeringsplan upprättas i november. Endast i undantagsfall kan fullmäktige fatta 
investeringsbeslut vid andra tidpunkter. I samband med beslutet anges även om och 
i så fall till vilken politisk instans som slutredovisning av investeringsprojektet ska 
ske. 

Om nya oförutsedda händelser eller omständigheter uppstår som gör ett projekt 
inaktuellt efter att det erhållit ett budgetbeslut av kommunfullmäktige, kan projektet 
avbrytas och redan nedlagda kostnader kommer då att belasta kommunens resultat 
genom direktavskrivning.  

Reinvesteringar på redan befintliga fastigheter äskas av servicenämnden som 
ansvarar för förvaltningen av kommunens fastigheter. Kapitalkostnader för dessa 
investeringar belastar hyresgästerna och ingår i befintliga ramar.  
 
Åtgärder som initierande nämnd behöver göra för att anpassa lokalerna till 
verksamheten hanteras som en anpassning och utförs av serviceförvaltningen. 
Kostnader belastar då driftbudgeten hos serviceförvaltningen det år som 
anpassningen sker. Vid omfattning som innebär större om- eller tillbyggnad läggs 
ärendet över till STYRFAST som beslutar om ärendet ska gå in i åtgärdsval hos 
kommunstyrelsen eller genomföras som en anpassning. Beställningen av 
genomförandet till utförandeorganisationen sker då från kommunstyrelsen.   
 
Anpassningen finansieras genom ett hyrespåslag till den beställande nämnden. Är 
det anpassning över 1 miljon följs det upp av servicenämnden under punkten projekt 
över 1 miljon i månadsrapporten. 

4. Checklistor 

Checklistor säkerställer att projekten arbetar metodiskt och likvärdigt. Detta är ett 
kvarstående arbete och med fördel inarbetas erfarenheter från projekten så att 
planering och uppföljning av projekten blir så tillfredsställande som det är möjligt.  
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Ks au § 323 Dnr KS 2017/0357 

 

Remiss - Fastighetsinvesteringsprocessen 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. förslag till nytt regelverk för hantering och handläggning av kommunens 

fastighetsinvesteringar skickas ut för remiss till samtliga nämnder, bolag 

och kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Harald Lagerstedt (C) föreslår återremiss för att "Projektet Styrgrupps 

mandat (sid 4/5) ska omformuleras. Med utgångspunkten att det måste 

vara politiska beslut mellan kommunfullmäktige och en tjänstemanna-

grupps beslut. Det är inte rimligt att en tjänstemannagrupp kan fatta beslut 

om investeringsmedel upp till 10 procent eller max 10 miljoner av det av 

kommunfullmäktige fastställda investeringsbeloppet för ett enskilt objekt." 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslag på om ärendet ska återremitteras eller avgöras 

idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
En genomlysning av kommunens investeringsprocess och fastighetsorgani-

sation gjordes under 2015 och som en del i revisionen ingick att revidera 

investeringsprocessen. Syftet med revideringen är att 

 

 underlätta för brukare/hyresgäst att fokusera på behov och funktion. 

 öka kopplingen till projektstyrningsmodellen 

 förtydliga ansvars-/arbetsfördelningen i respektive fas 

 förtydliga grindar, beslutsunderlagen - vilka beslut som skall tas, när 

och av vem. 

Kommunens fastighetsinvesteringar ska föregås av utredningar som på ett 

rationellt och förvaltningsgemensamt sätt säkerställer att rätt fastighets-

investeringar görs vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Arbetet med en fastig-

hetsinvestering, från behovsanalys till överlämning ska bedrivas enligt 

Varberg kommuns projektstyrningsmodell. 

Investeringsprocessen är indelad i nedan faser: 

 Behovsanalys 

 Åtgärdsval 
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 Förstudie 

 Projektutveckling 

 Projektering 

 Byggnation 

 Överlämning 

Uppdaterad investeringsprocess berör än så länge enbart fastighetsinveste-

ringarna. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 10 maj 2017. 

Fastighetsinvesteringsprocessen – förslag till remiss. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 
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Kfn au § 118 Dnr KFN 2017/0110 

 
 

Lokalanpassning Veddige bibliotek 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 
1. godkänna åtgärdsvalsstudien gällande ny personaltoalett i Veddige 

bibliotek 
 

2. hemställa hos servicenämnden att få ta i anspråk 300 tkr ur 
servicenämndens investeringskonto 32220 ”anpassning fastighet” 
avseende lokalanpassningar i Veddige bibliotek. 

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

Beskrivning av ärendet 
Befintlig toalett på Veddige bibliotek uppfyller inte arbetsmiljölagens krav 

(AFS 2009:2 §102) gällande toalettrum. Idag finns enbart en toalett i 

Veddige bibliotek som används av personal och allmänhet vilket inte är 

optimalt ur flera hänseende, bl a smittorisker. Problemet har diskuterats en 

lång tid och nu behöver åtgärd göras för personalen och deras arbetsmiljö. 

En ny toalett (HWC) byggs i anslutning till entré och befintlig toalett. 

Denna efterlever krav på tillgänglighet med rullstol och har ett skötbord 

som kan fällas ner vid behov. Det gör att befintlig toalett kan fräschas upp 

och bli en unik personaltoalett. Arbetet planeras genomföras så snart beslut 

om medel är fattat i servicenämnd. Det kan medföra begränsningar i 

öppethållande av verksamheten under den månadslånga byggtiden om inte 

temporära lösningar kan ske under tiden.  

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 21 september 2017. 

Åtgärdsval lokalanpassning Veddige bibliotek 

 

 

Övervägande 

Det finns inga andra alternativa lösningar för att möta arbetsmiljöverkets 

krav om inte personalen i verksamheten ska behöva stänga entrédörren för 

att kunna gå på toaletten. Insatsen skapar dessutom ett nytt HWC som har 

korrekt utformning för tillgänglighet med rullstol. Skötbord installeras som 

går att fälla ihop efter nyttjandet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Mia Svedjeblad,  0340-699002 
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Lokalanpassning Veddige bibliotek 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att  
 

- godkänna åtgärdsvalsstudien 
 

- hemställa hos servicenämnden att få ta i anspråk 300 tkr ur 
servicenämndens investeringskonto 32220 ”anpassning fastighet” 
avseende lokalanpassningar i Veddige bibliotek 

 
 

Beskrivning av ärendet 
Befintlig toalett på Veddige bibliotek uppfyller inte arbetsmiljölagens krav AFS 

2009:2 §102 gällande toalettrum. Idag finns enbart en toalett i Veddige 

bibliotek som används av personal och allmänhet vilket inte är optimalt ur 

flera hänseende, bl a smittorisker. Problemet har diskuterats en lång tid och 

nu behöver åtgärd göras för personalen och deras arbetsmiljö. En ny toalett 

(HWC) byggs i anslutning till entré och befintlig toalett. Denna efterlever krav 

på tillgänglighet med rullstol och har ett skötbord som kan fällas ner vid 

behov. Det gör att befintlig toalett kan fräschas upp och bli en unik 

personaltoalett. Arbetet planeras genomföras så snart beslut om medel är 

fattat i servicenämnd. Det kan medföra begränsningar i öppethållande av 

verksamheten under den månadslånga byggtiden om inte temporära lsningar 

kan ske under tiden.  

 

Beslutsunderlag 
- Åtgärdsval lokalanpassning Veddige bibliotek 

 

 

Övervägande 
Det finns inga andra alternativa lösningar för att möta arbetsmiljöverkets krav 

om inte personalen i verksamheten ska behöva stänga entrédörr för att kunna 

gå på toaletten. Insatsen skapar dessutom ett nytt HWC som har korrekt 

utformning för tillgänglighet med rullstol. Skötbord installeras som går att 

fälla ihop efter nyttjandet. 
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Ekonomi och verksamhet  
Årshyran för bibliotekslokalen i Veddige är XX tkr inkl drift och underhåll 

samt media. Effekten av anpassningen beräknas till 30 tkr/år då den skrivs av 

på tio år. Ny årshyra kommer efter anpassning att bli XX tkr.  

Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd investering ryms 

inom regelverket för investeringskonto 32190 ”Myndighetskrav fastighet” och 

att avskrivningstiden sätts till högst 10 år 

 

Samråd 
Samråd har skett med enhetschef för lokalbiblioteken och personal på Veddige 

bibliotek samt med serviceförvaltningen. 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

Christina Josefsson Mia Svedjeblad 

Förvaltningschef Lokalstrateg 

 

Protokollsutdrag 
Servicenämnden 

 
 



Åtgärdsval gällande ny personaltoalett i Veddige bibliotek 

Initiering 
Behov, problem, krav: 

På biblioteket i Veddige finns idag enbart en toalett som används av både personal och 

allmänhet. I AFS 2009:2 §102 för toalettrum beskrivs kraven följande: 

”Föreskriften innebär inte att det är nödvändigt att ordna skilda toaletter för män och 

kvinnor. Det ska finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt 

(max 15 personer). På vissa arbetsställen där allmänheten vistas i stor utsträckning behövs 

toaletter även för allmänheten. I regel är det inte lämpligt att upplåta personaltoaletter till 

allmänheten. Detta är särskilt viktigt där det finns uppenbar risk för smitta eller kraftig 

nedsmutsning”. 

 

I nämndens lokalförsörjningsplan har även behov av uppfräschning av ytskikt i vissa delar av 

bibliotekslokalen beskrivits. I anpassningsuppdraget ingår att göra denna uppfräschning av 

vissa väggpartier och även av befintlig toalett då den kommer att ha hål i vägg mm när 

skötbord demonteras. 

Förstå situationen 
Preciserade problem: 

Personalen på biblioteket upplever problem med att samnyttja toalett med allmänhet och 

skolelever. De får ofta städa efter besökare och utsätts då för smittospridning i sjuktider. 

Toaletten blir dessutom ofta sölig vintertid då den ligger i entréstråket. 

På toaletten finns dessutom ett installerat skötbord som inte går att fälla samman då det är 

konstruerat på ett lite udda vis. Detta gör att ytan upplevs ännu trängre och det är en stor 

svårighet att ta in en rullstol. Efter att problemet funnits en längre tid behöver åtgärd göras 

för arbetsmiljön och efterlevnad av lagkrav. 

Pröva tänkbara åtgärder 

Enhetschefen för lokalbiblioteken har tillsammans med förvaltningens lokalstrateg 

och serviceförvaltningen utrett vilka möjligheter som finns inom befintlig byggnad. 

Resultatet blev att det krävs en lokalanpassning och nybyggnation av ett HWC som 

då blir för allmänheten och en uppfräschning görs av befintligt wc och som då blir 

personaltoalett. Parallellt med insatsen görs viss uppfräschning av väggpartiers 

ytskikt i bibliotekslokalen och i befintlig toalett. 

Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

Förslag till lösning på det aktuella arbetsmiljöproblemet är att göra anpassningen så 

ändamålsenlig separat toalett för personalen och en för allmänheten skapas. 

Serviceförvaltningen har tagit fram en kalkyl på insatserna som beräknas till 300 tkr 

inkl oförutsett. Då insatsen klassas som anpassning enligt myndighetskrav och ligger 

under en miljon kronor, kan medel äskas via servicenämndens anpassningskonto för 

myndighetskrav. Insatsen beräknas ta ca 1 månad från det entreprenör är 

upphandlad och kan komma att påverka biblioteksverksamheten i den grad att 

verksamheten inte kan vara igång under byggperioden. Mer detaljer ges om beslut 

fattas för insatsen. 



Ritning befintlig lokal: 

 
 

 

Ritning byggnad efter anpassningar: 
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Mia Svedjeblad, Lokalstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen 
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Remiss - Handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 
1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför nämndens 

sammanträde den 18 oktober.  

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

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun saknar idag ett strukturerat utvecklingsarbete och en 

beredskap för att förebygga och hantera våldsbejakande extremism. Det är 

viktigt att betona behovet av att kartlägga samtliga grupperingar som kan 

ha anknytning till den våldsbejakande extremismen. Varbergs kommun ska 

framöver komplettera kartläggningen med fakta och analyser rörande de 

övriga grupper/miljöer som av regeringen betraktas som våldsbejakande 

extremistiska. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 25 september 2017. 

Remiss: Ks au § 576 2016-12-13. Handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism 

 

 

Övervägande 
Arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism fordrar tätt 

samarbete mellan kommunala nämnder och bolag samt mellan kommunen 

och externa instanser som till exempel nationella samordnaren, polisen, 

länsstyrelsen, civilsamhället och enskilda medborgare. Det är därför av stor 

vikt att kommunen har en utsedd funktion och tydlig organisation som kan 

ta ett övergripande ansvar för den här frågan. Att Räddningstjänsten Väst 

får uppdraget att i ett styrdokument definiera och tydliggöra organisation 

och struktur är bra. 

 

I strategin bör även perspektiv och ansvar kring det reaktiva arbetet lyftas 

fram samt arbetet med eventuella återvändare från konfliktzoner. 

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

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Tina Wallin,    

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun    0340-880 00 212000-1249    
  TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg        www.varberg.se 
 

Remiss - Handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker strategin mot våldsbejakande 

extremism med reservationen att rubriken under stycket Risker och 
utmaningar ”Kriget i Syrien” bör ändras till ”Våldsbejakande miljöer”. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun saknar idag ett strukturerat utvecklingsarbete och en 

beredskap för att förebygga och hantera våldsbejakande extremism. Det är 

viktigt att betona behovet av att kartlägga samtliga grupperingar som kan ha 

anknytning till den våldsbejakande extremismen. Varbergs kommun ska 

framöver komplettera kartläggningen med fakta och analyser rörande de 

övriga grupper/miljöer som av regeringen betraktas som våldsbejakande 

extremistiska 

 

Beslutsunderlag 
Remiss: Ks au § 576 2016-12-13. Handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism 

 

 

Övervägande 
Arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism fordrar tätt 

samarbete mellan kommunala förvaltningar och bolag samt mellan 

kommunen och externa instanser som till exempel nationella samordnaren, 

polisen, länsstyrelsen, civilsamhället och enskilda medborgare etcetera. Det är 

därför av stor vikt att kommunen har en utsedd funktion och tydlig 

organisation som kan ta ett övergripande ansvar för den här frågan. Att 

Räddningstjänsten Väst får uppdraget att i ett styrdokument definiera och 

tydliggöra organisation och struktur är bra. 

 

I strategin bör även perspektiv och ansvar kring det reaktiva arbetet lyftas 

fram samt arbetet med eventuella återvändare. 
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Kultur- och fritidsnämnden anser att rubriken ”Kriget i Syrien” under stycket 

”Risker och utmaningar” bör ändras till ”Våldsbejakande miljöer”. 

 

 

Ekonomi och verksamhet  
Verksamheten kommer säkerligen att behöva ekonomiska satsningar både på 

personalresurser och verksamhetsmedel beroende på arbetets omfattning.  

 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

Christina Josefsson Tina Wallin 

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 
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(hiss) 

 0340-880 00 212000-1249 ks@varberg.se 
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432 80 Varberg 432 80 Varberg  0340-67 64 52  www.varberg.se 
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Förslag 

Varbergs kommuns strategi mot 

våldsbejakande extremism 
 

 

 

  



 

Sammanfattning 
 

Det här är Varbergs kommuns strategi för det främjande och förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism.  

 

Om samverkan inom detta område ska bli framgångsrikt är det viktigt att samverkan 

införlivas i redan befintliga strukturer. I Varbergs kommun finns det ett befintligt arbetssätt 

och en struktur där Räddningstjänsten Väst stödjer kommunens arbete med säkerhets-, 

folkhälso- och trygghetsfrågor. Arbetet mot våldsbejakande extremism ska inkluderas som en 

del i detta arbete, d.v.s. Räddningstjänsten Väst ska stödja och samordna kommuns arbete 

även inom detta område.  

 

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har presenterat tolv 

rekommendationer för hur ett fungerande lokalt arbete bör organiseras. Kommunens strategi 

mot våldsbejakande extremism utgår från de tolv rekommendationerna, men har anpassats till 

lokal nivå. Till vart och en av de tolv rekommendationerna finns det ett utvecklingsmål. 

Räddningstjänsten Väst ansvar därefter att tillsammans med berörda samverkansaktörer arbeta 

fram åtgärder utifrån utvecklingsmålen.  
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Bakgrund 
 
Syfte 
Syftet med kommuns strategi mot våldsbejakande extremism är att: 

 Beskriva hur arbetet mot våldsbejakande extremism hänger samman med 

kommunens övriga arbete med säkerhets- och trygghetsfrågor. 

 Beskriva kommunens organisation och arbetssätt i arbetet mot våldsbejakande 

extremism. 

 Beskriva vilka utvecklingsmål som gäller för kommunens arbete mot våldsbejakande 

extremism. 
 

Strategin mot våldsbejakande extremism gäller för år 2017-2020. 
 
 

Definitioner 
Nedan beskrivs de definitioner av orden ”våldsbejakande” och ”extremism” som används i 

detta dokument. Definitionerna är hämtade från rapporten Våldsbejakande extremism i 

Sverige – nuläge och tendenser (2014)”. 

 
Våldsbejakande 

Ordet våldsbejakande kan användas för att beskriva både innehållet i ett visst material 

(exempelvis ett tal, en text eller en film) och personers beteende. Om ett material beskrivs 

som våldsbejakande betyder det att materialets innehåll inte bara accepterar våldsanvändning 

utan även stödjer användningen av ideologiskt motiverat våld för att främja en sak. När 

Säkerhetspolisen beskriver en person som våldsbejakande betyder det att personen vid 

upprepade tillfällen bedöms ha uppvisat ett beteende som inte bara accepterar 

våldsanvändning utan även stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld för att främja en 

sak. Att vara våldsbejakande ska inte förväxlas med att vara våldsbenägen; ett våldsbejakande 

beteende kan innebära ett långvarigt stöd till våldshandlingar som andra begår, trots att 

personen själv aldrig utövar våld. 

 

Extremism 

Säkerhetspolisen använder ordet extremism för att beskriva rörelser, ideologier eller individer 

som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Den grundläggande politiska normen, 

där politiska mål och samhällsförändringar kan påverkas genom politiken och uppnås genom 

demokratiska processer, accepteras inte. Extremism används också för att beskriva företeelsen 

där individer använder extrema metoder för att förändra samhället i önskad riktning. 

Våldsbejakande extremism förekommer både inom den politiska och religiösa sfären.” 
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Tre våldsbejakande extremistiska miljöer 
I rapporten Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser (2014) beskrivs även 

hur säkerhetspolisen i dagsläget bedömer att det finns tre våldsbejakande extremistiska 

miljöer i Sverige; den autonoma miljön, vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska 

extremistiska miljön: 

 

”Den autonoma miljön beskrivs ofta befinna sig långt ut till vänster på en traditionell politisk 

skala medan vit makt-miljön i stället beskrivs stå långt ut till höger på samma skala. Det är 

trots detta inte idealiskt att benämna miljöerna som vänster- respektive högerextremism. Det 

beror på att det endast är i ett sociokulturellt avseende som högerextremismen är traditionellt 

höger och vänsterextremismen traditionellt vänster; exempelvis i frågor om lag och ordning, 

invandringspolitik, nationell identitet etcetera.” 

 

”Islamistisk extremism står för en extrem tolkning av Koranen och har inte mycket 

gemensamt med konventionell tolkning av islam som religion. Begreppet våldsbejakande 

islamistisk extremism används för att beskriva den extrema miljö och de personer som ser 

våld som ett legitimt medel för att uppnå ideologins mål. Trots att begreppet kan kritiseras 

används benämningen våldsbejakande islamistisk extremism eftersom den aktuella 

extremistiska miljön hävdar att de agerar utifrån religionen islam.” 

 

 
Begreppet radikalisering 
Rapporten Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser (2014) ger också en 

bild av vad som avses med begreppet radikalisering: 

 
”Radikalisering ses ofta som en socialiseringsprocess även om det finns olika uppfattningar 

bland forskare om varför och hur radikalisering sker. En beskrivning av 

radikaliseringsprocessens olika faser redovisas närmare i kommande kapitel. Begreppet 

radikalisering definieras av Säkerhetspolisen som: Den process som leder till att en person 

eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld för att främja en sak. Att 

utveckla antidemokratiska värderingar eller ha extrema åsikter om politik eller religion faller 

enligt denna definition inte under begreppet radikalisering. Som beskrivs i kapitel tre (i 

ursprungskällan) inbegriper radikaliseringsprocessen en fas där det utvecklas en acceptans 

för våld, men de som stannar i en sådan tidigare fas eller avbryter radikaliseringsprocessen är 

således inte att betrakta som radikaliserade enligt definitionen ovan. Det som är brottsligt och 

således av intresse för polisen och som därmed inbegrips i definitionen av radikalisering, är 

uteslutande processen som utmynnar i stöd till, eller delaktighet i, ideologiskt motiverad 

brottslighet. Definitionen av radikalisering förtydligas också genom benämningen 

våldsbejakande radikalisering. De individer som anslutit sig till våldsbejakande 

extremistmiljöer har nästan alltid genomgått en radikaliseringsprocess där det går att 

identifiera betydande likheter i radikaliseringsprocessen oavsett till vilken ideologi en person 

radikaliserats.” 
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Organisation och arbetssätt  
 
Om samverkan inom detta område ska bli framgångsrikt är det viktigt att samverkan 

införlivas i redan befintliga strukturer. I Varbergs kommun finns det ett befintligt arbetssätt 

och struktur där Räddningstjänsten Väst stödjer kommunens arbete med säkerhets-, folkhälso- 

och trygghetsfrågor. Arbetet mot våldsbejakande extremism ska inkluderas som en del i detta 

arbete, d.v.s. Räddningstjänsten Väst ska stödja och samordna kommuns arbete även inom 

detta område.  

 

Denna strategi pekar på att det är Räddningstjänsten Väst som ska stödja och samordna 

kommunens arbete mot våldsbejakande extremism. Organisation och struktur för detta arbete 

ska tas fram i särskilt styrdokument. Områden och aktörer som ska ingå i samverkan är bland 

annat berörda kommunala förvaltningar- och bolag, kommunens säkerhetsskyddsarbete, 

folkhälso- och brottsförebyggandearbete och internskyddsarbete samt Polismyndigheten.  

 

Idag finns struktur och samverkan inom folkhälso- och trygghetsfrågor bl.a. i Folkhälso- och 

trygghetsrådet och i Trygg i Varberg. Det finns även en samverkansöverenskommelse mellan 

kommunen och polisen. Framöver ska överenskommelsen omfatta tre parter; Varbergs 

kommun, Polismyndigheten (Lokalpolisområde Varberg) och Region Halland 

(Varbergsnämnden). 

 

Samverkan ska ske på lokal, regional och nationell nivå.  
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Risker och utmaningar 
 
Nedan beskrivs risker och utmaningar i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 

extremism i Varbergs kommun. 

 
 

Kriget i Syrien 
Våldsbejakande extremism används som samlingsnamn för våld som utövas med ideologiska 

motiv. Religiöst våld, vit-maktvåld och autonoma miljön brukar vara de miljöer som 

inkluderas i begreppet våldsbejakande extremism. Varberg kommuns arbete mot 

våldsbejakande extremism ska omfatta samtliga former av våldsbejakande extremism. Det är 

dock viktigt att bryta ut specifika händelser som kräver särskilda insatser. Sedan kriget i 

Syrien inleddes har arbetet mot våldsbejakande extremism blivit allt mer prioriterat i många 

länder. Detta på grund av att ett så stort antal individer från Sverige och andra länder valt att 

resa och ansluta sig till olika stridande grupper, och då främst terrororganisationen Daesh. I 

dagens globala värld kommer krig och konflikter runt om i världen påverka enskilda länder, 

då deras medborgare väljer att ta ställning för olika stridande parter och dessutom väljer att 

ansluta sig i striden. När så sker måste en kommuns arbete mot våldsbejakande extremism 

ställas om utifrån den unika situationen. 

 
 

Varbergs kommun möter inte alla 
Att motverka våldsbejakande extremism är ett ansvar för många myndigheter. Ändå finns en 
risk att individer som är på väg in i våldsbejakande grupperingar inte identifieras i tid. En 

kommun har relativt god kännedom om sina invånare till dess att de lämnar gymnasiet. Efter 

gymnasietiden har kommunala verksamheter i stort sett ingen kontakt med sina invånare 

såvida de inte tar del av sociala insatser eller barnomsorg. En stor grupp av de individer som 

valt att delta i våldsbejakande miljöer är mellan 20 och 30 år. Invånare i åldersgruppen möter 

sällan kommunens olika verksamheter. Det finns därför en risk att individer som är på väg in i 

våldsbejakande miljöer inte identifieras i tid utan upptäcks först om de begår brottsliga 

handlingar och då blir föremål för polisära insatser. Problematiken visar på vikten av stöd till 

anhöriga i arbetet. Personer som finns kring en potentiell riskindivid är troligen de som först 

kommer se tecken på att hen är på väg in i en våldsbejakande miljö. 

 
 

Yttrandefrihet, religionsfrihet och brottsliga handlingar 
Att arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism handlar till stor del om att bemöta de 

åsikter som ideologin bygger på. Det våld och de brottsliga handlingar som slutligen är själva 

konsekvensen tar sin start i olika extrema ideologier. Det är dock inte brottsligt att ha extrema 

åsikter. Det förebyggande arbetet måste därför balansera demokratistärkande åtgärder, 

mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och religionsfrihet. 

 
 

Stigmatisering och legitima religiösa eller politiska aktiviteter 
Det finns en risk att våldsbejakande ideologier kopplas samman med legitima politiska eller 
religiösa rörelser. Det är problematiskt eftersom det riskerar att stigmatisera individer, grupper 

och organisationer. Det är viktigt att de som utför kommunens förebyggande arbete är 

medvetna om risken. För att minska risken är också transparens i arbetet och en nära dialog 

med olika religiösa och politiska grupper viktigt. 
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Utvecklingsmål  
 
Den nationella samordnaren har presenterat tolv rekommendationer för det lokala arbetet mot 

våldsbejakande extremism. Kommunen strategi utgår från de tolv rekommendationerna. 

Utifrån varje rekommendation kopplas ett utvecklingsmål. Räddningstjänsten Väst ansvar 

därefter att tillsammans med berörda samverkansaktörer arbeta fram åtgärder utifrån 

utvecklingsmålen.  

 

1. Kontinuerlig och bred samverkan mellan berörda aktörer är a och o i det 

förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 
Identifiering av de samarbetspartners som är avgörande för det förebyggande arbetet bör ske i 
ett tidigt skede för att öka medvetenheten och kunskapen om den lokala lägesbilden såväl som 

potentiella lösningar, samt möjliggöra förberedelser och uppföljning. 

 
Utvecklingsmål  

Berörda aktörer ska identifieras inom aktuella organisationer och myndigheter. 
 

 

 
2. Samverkan i befintliga strukturer. 

Framgångsrik lokal samverkan mot våldsbejakande extremism ska bygga på eller införlivas i 
redan befintliga strukturer, som exempelvis Folkhälso- och trygghetsrådet, skola, socialtjänst, 

polis, fritid eller liknande samverkansforum och bör inte bestå av tillfälliga lösningar på 

projektbasis. Långsiktighet är en nyckelfaktor för framgång i det förebyggande arbetet. 

 
Utvecklingsmål 

Arbete mot våldsbejakande extremism ska inkluderas i kommunens strukturer för Folkhälso- 

och trygghetsfrämjande arbete. 

 
 
3. Nödvändiga samverkansaktörer. 

Samverkan bör ske mellan bl.a. skola, socialtjänst, räddningstjänst, fritidsverksamhet, berörda 

kommunala bolag, kommunens säkerhetsfunktion, Region Halland och polis.  

 
Utvecklingsmål 

Det ska finnas en väl fungerande samverkansgrupp mot våldsbejakande extremism. 

 

4. Utgångspunkt i uppdaterad lokal lägesbild. 

En uppdaterad lokal lägesbild ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. 

Lägesbilden ska innehålla information om vit makt-miljön, den autonoma miljön och den 

våldsbejakande islamistiska extremistmiljön, dess närvaro och aktiviteter. 

 
Utvecklingsmål 

Varbergs kommun ska ha en aktuell lägesbild. 
 

 
 

  



9 

 

 

5. Tydlig ansvarsfördelning. 

Det är viktigt att kommunen har en utsedd funktion som ansvarar för arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Denna funktion ska ha ett tydligt mandat att sammankalla 

samverkansaktörer. Denna funktion kan med fördel också initiera det förebyggande arbetet 

och vara en kontaktpunkt och kanal för åtgärder vid behov. 

 
Utvecklingsmål 

Kommunens verksamheter ska veta hur arbetet mot våldsbejakande extremism är organiserat 

utifrån ansvar och roller. 

 
 

6. Anhöriga som centrala aktörer. 

Anhöriga till personer som anslutit sig till våldsbejakande extremistmiljöer behöver ofta stöd 

vid en pågående radikaliseringsprocess men kan också spela en central roll i att hindra och 

motverka radikalisering. Strategin bör därför ta anhöriga i beaktning. 

 
Utvecklingsmål 

Anhöriga ska inkluderas i kommunens förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. 

 
 

 

7. Glöm inte det civila samhället. 

Att föra kontinuerlig dialog med det civila samhället om våldsbejakande extremism är viktigt. 
Det kan exempelvis röra sig om lokala idrottsföreningar, trossamfund eller andra ideella 

organisationer. Dialogen kan med fördel föras inom ramen för en befintlig struktur, 

exempelvis ett interreligiöst råd eller annan lokal samverkansöverenskommelse med det civila 

samhället. I de fall där sådan struktur saknas kan den upprättas och med kontinuerliga, 

regelbundna möten inrättas. Inkludera hellre fler än färre aktörer eftersom alla sitter på en 

specifik kompetens och ett potentiellt positivt engagemang som gynnar arbetet. 

 
Utvecklingsmål 

Civilsamhället i kommunen ska vara inkluderade i arbetet mot våldsbejakande extremism. 

 
 
8. Involvera även kritiska vänner. 

Det är viktigt att dialogen med det civila samhället är öppen och tillåter hög takhöjd. Samtal 

ska inte bara föras mellan aktörer i samförstånd. Genom att involvera även kritiska aktörer 

vidgas samverkansperspektivet. 

 
Utvecklingsmål 

Kommunens arbete mot våldsbejakande extremism ska vara transparant och öppet för kritik. 

 

 
9. Arbeta på flera fronter.  

Framgångsrik samverkan inkluderar både främjande, förebyggande och motverkande 

åtgärder mot våldsbejakande extremism. Det är lätt att hamna i ett arbete där ”bränder” måste 

släckas dagligen. Avsätt därför resurser för det förebyggande arbetet och konkretisera de 

åtgärder som ska genomföras eftersom detta minskar behovet av det motverkande arbetet. 
 

 

Utvecklingsmål 

Våldsbejakande extremism ska förebyggas tillsammans med anhöriga och i tidiga åldrar. 

 
10. Se individerna, inte enbart de ideologier som dessa förespråkar. 
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Det arbete som sker på individnivå bör fokusera på vilka preventiva åtgärder som kan 

genomföras för att skapa sammanhang och mening för just den person ärendet gäller. 

Demokratifrämjande samtal av prestigelös karaktär kräver både tålamod och kunskap. Ta 

gärna hjälp av den nationella samordnarens utbildningsmaterial Samtalskompassen i detta 

arbete. 
 

 

Utvecklingsmål 

Berörda medarbetare i kommunen ska utifrån sin profession kunna genomföra individuella 

samtal kring våldsbejakande värderingar och demokratiska grunder. 

 
 
11. Beakta genusperspektivets betydelse för insatserna. 

Den lokala lägesbilden avgör vilka åtgärder kommunen bör vidta i sitt förebyggande arbete 

mot våldsbejakande extremism. Vid framtagandet av konkreta åtgärder spelar 

genusperspektivet en mycket viktig roll. Med detta i åtanke målgruppsanpassas åtgärderna. 
 

 

Utvecklingsmål 

Säkerställa genusperspektivet i samtliga analyser och åtgärder. 
 

 
12. Följ upp det förebyggande arbetet kontinuerligt. 

Det är viktigt att ha en god uppföljning av det samverkansarbete som bedrivs för att 

finkalibrera insatserna. Med jämna mellanrum bör det genomföras någon form av utvärdering. 

På så sätt ökar effektiviteten i det förebyggande arbetet. 
 

 

Utvecklingsmål 

Arbetet ska planeras utifrån behov hos samarbetsaktörer. 
 

 
 
 
 

Uppföljning  
 
Räddningstjänsten Väst ansvarar för uppföljningen av strategin med årlig 

redovisning till Folkhälso- och trygghetsrådet. 
 
 
 
 
 



Varbergs kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ks au§ 348 

Sammanträdes protokoll 
2017-06-13 

Dnr KS 2016/0533 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. remittera förslag till handlingsplan mot vålds bejakande extremism till 
samtliga nämnder och bolag för yttrande 

2. svaren ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast i oktober 
2017. 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med handlingsplanen är att beskriva hur arbetet mot våldsbejakande 
extremism hänger samman med kommunens övriga arbete med säkerhets
och trygghetsfrågor. Planen beskriver kommunens organisation och former 
för arbetet, samt beskriver vilka utvecklingsmål som gäller för kommunens 
arbete mot våldsbejakande extremism. 

Handlingsplanen gäller för år 2017-2020. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 23 maj 2017. 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

Övervägande 
Varbergs kommun saknar idag ett strukturerat utvecklingsarbete och en 
beredskap för att förebygga och hantera våldsbejakande extremism. Under 
perioden maj-oktober 2016 har en arbetsgrupp från kommunen varit enga
gerad i länsstyrelsens arbete med att kartlägga sociala risker i länet med 
anledning av flyktingsituationen samt lämna förslag till åtgärder. 
Deltagandet i detta projekt har gett möjlighet att påbörja kartläggningen av 
kommunens specifika situation och behov i samband med 
flyktingmottagandet, och även att skapa nätverk med andra kommunala, 
regionala och statliga instanser. 

Ärendet hanterades av kommunstyrelsens arbetsutskott 21 mars 2017 och 
återremitterades för förtydligande. Handlingsplanen har nu omarbetats där 
organisation och ansvar förtydligats. 

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Datum 

36 

-17 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Kfn au § 121 Dnr KFN 2017/0081 

 
 

Remiss - motion om generationsbryggor 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  

1. avstyrka motion om att aktivt arbeta för generationsbryggor i kommunen 

då det redan sker i olika former i föreningars regi. 

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

Beskrivning av ärendet 

Motion har lämnats till kommunfullmäktige om generationsbryggor från 
Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD).  Motionen handlar om att ta 
tillvara äldres kunskap och berättelser och låta barn ta del av dessa. På 
detta sätt skulle halländsk kultur och historia bevaras. I motionen beskrivs 
generationsbryggor som möjliggör möten mellan barn och äldre. Motionen 
föreslår att Varbergs kommun genom samverkan mellan äldreboenden, 
föreningar och skolor aktivt arbetar för införandet av generationsbryggor i 
kommunen. 
 
Motionen har lämnats för yttranden till barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt till socialnämnden.  
 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 25 september 2017. 

Remiss – Motion om generationsbryggor 

 

Övervägande 

Nämnden ser positivt på samverkan mellan de som bor på äldreboende, 
föreningar och elever på olika skolor där möten skapar erfarenhet- och 
kunskapsutbyte mellan generationerna. 
 
I både kultur och idrottsföreningar sker idag ett utbyte mellan generationer. 
Bidragsbestämmelserna klargör även att föreningar behöver minst tio 
medlemmar under 20 år för att vara bidragsberättigade, vilket skapar en 
drivkraft hos föreningar med äldre medlemmar att tillgängliggöra sin 
verksamhet för yngre kommuninvånare.   
 
Vidare ser kultur- och fritidsnämnden att kommunens föreningar är 
bildade och utformade efter att ta tillvara på medlemmarnas intresse av 
verksamheten.  Det finns således sällan en strävan efter ålderssegregation. 
Detsamma gäller för kultur- och fritidsnämndens egna verksamheter. 
Exempelvis är vattengympa en verksamhet som är anpassad utifrån 
seniorers behov men är tillgänglig även för yngre målgrupper.  
 
Som beskrivs ovan återfinns idag redan generationsbryggor i kommunens 
föreningar. De föreningar som har intresse av att arbeta mot skola och 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

äldreboenden gör det idag i den utsträckning de har möjlighet och 
förutsättningar till. 
 
Nämnden föreslår därför att motionen avstyrkes då det redan idag finns 
generationsbryggor inom föreningar och samverkan sker mellan föreningar 
och äldreboenden och skolor. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  

 
 
 



 
 

Beslutsförslag 1 (2) 
2017-09-25 Dnr: KFN 2017/0081-2  

 
 
 

 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Hanna Erixon,    

 

  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun    0340-880 00 212000-1249    
  TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg        www.varberg.se 
 

Remiss - motion från Olle Hällnäs (SD) m fl om 

generationsbryggor 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. avstyrka motion om att aktivt arbeta för generationsbryggor i 

kommunen då det redan sker i olika former i föreningars regi. 

 

Beskrivning av ärendet 
Motion har lämnats till kommunfullmäktige om generationsbryggor från Olle 
Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD).  Motionen handlar om att ta tillvara 
på äldres kunskap och berättelser och låta barn ta del av dessa. På detta sätt 
skulle halländsk kultur och historia bevaras. I motionen beskrivs 
generationsbryggor som möjliggör möten mellan barn och äldre. Motionen 
föreslår att Varbergs kommun genom samverkan mellan äldreboenden, 
föreningar och skolor aktivt arbetar för införandet av generationsbryggor i 
kommunen. 
Motionen har lämnats för yttranden till barn-och utbildningsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden samt till socialnämnden.  
 

Beslutsunderlag 
Remiss – Motion om generationsbryggor 

 

Övervägande 
Förvaltningen ser positivt på samverkan mellan de som bor på äldreboende, 
föreningar och elever på olika skolor där möten skapar erfarenhet- och 
kunskapsutbyte mellan generationerna. 
I både kultur och idrottsföreningar sker idag ett utbyte mellan generationer. 
Bidragsbestämmelserna klargör även att föreningar behöver minst 10 
medlemmar under 20 år för att vara bidragsberättigade, detta skapar en 
drivkraft hos föreningar med äldre medlemmar att tillgängliggöra sin 
verksamhet för yngre kommuninvånare.   
Vidare ser kultur- och fritidsnämnden att kommunens föreningar är bildade 
och utformade efter att ta tillvara på medlemmarnas intresse av verksamheten, 
det finns således sällan en strävan efter ålderssegregation. Det samma gäller 
för kultur- och fritidsförvaltningens egna verksamheter exempelvis är 
vattengympa en verksamhet som är anpassad utifrån seniorers behov men är 
tillgänglig även för en yngre målgrupp.  



  2 (2) 
2017-09-25 Dnr: KFN 2017/0081-

2 
  
  
  
  

 

 

Som beskrivs ovan återfinns idag redan generationsbryggor i kommunens 
föreningar. De föreningar som har intresse av att arbeta mot skola och 
äldreboenden gör det idag i den utsträckning de har möjlighet och 
förutsättningar till. 
Förvaltningen föreslår därför att motionen avstyrkes då det redan idag finns 
generationsbryggor inom föreningar och samverkan sker mellan föreningar 
och äldreboenden och skolor. 
 

 

Ekonomi och verksamhet  
Då motionen föreslås avstyrkas, innebär den ingen förändring av kultur- och 
fritidsnämndens ekonomi eller verksamhet.  
 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

Christina Josefsson Hanna Erixon 

Förvaltningschef  Föreningscoach 

 

 
 

 
 



 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15,  
Östra Vallgatan 12 
(hiss) 

 0340-880 00 212000-1249 ks@varberg.se 

TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg 432 80 Varberg  0340-67 64 52  www.varberg.se 

 

 

Remiss 1 (1) 

2017-05-08 Dnr: KS 2017/0325-3  

 

Barn- och 
utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden     

Socialnämnden 

Kommunstyrelsens förvaltning    

Marcus Andersson,  0340-69 71 94  

 

 

 

Begäran om yttrande 
 

Ärende  
Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) om 

generationsbryggor 

 

Diarienummer 
KS 2017/0325 

 

Yttrande senast  
Svar senast 26 oktober 2017. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltning 

 

 

 

Marcus Andersson 

 

 



2017-04-23 

Motion till Varbergs kommunfullmäktige angående generationsbryggor 

Motivering 

Äldre personer som bott i kommunen större delen av sitt liv har samlat på sig stor kunskap och kan 

många anekdoter om allt från små lokala angelägenheter till stora nationella händelser. De äldre 

utgör med andra ord viktiga bärare och förvaltare av den varbergska, halländska och svenska 

kulturen. 

Att föra vidare de äldres kunskaper och berättelser är oerhört viktigt när det kommer till att bevara 

vår kultur och historia. Barn tycker generellt om att lyssna på historier och äldre generellt om att 

berätta saker de varit med om. Därför är det idealiskt med så kallade generationsbryggor som 

möjliggör för möten mellan kommunens barn och äldre. 

Ett exempel på en generationsbrygga är att låta seniorer vara delaktiga i grundskolan, mest känt 

som klassmorfarsystemet. Ett system som innebär att vuxennärvaron i grundskolan förstärks med 

positiva, trygga, förstående och ansvarsfulla vuxna personer. som kan vara goda vuxna förebilder 

och ödmjuka medmänniskor. 

Generationsbryggor bygger i stor del på ideellt arbete och egen vilja hos de inblandade. För att få 

bäst genomslag krävs därför ett gott samarbete mellan kommunens äldreboenden, föreningar och 

skolor. 

Förslag till beslut 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att 

Varbergs kommunen genom samverkan mellan äldreboenden, föreningar och skolor aktivt 

arbetar för införandet av generationsbryggor i kommunen. 

Olle Hällnäs (SD) Andreas Feymark (SD) 

Varbergs kommun 
Kommunstyrelsen 
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Kfn au § 122 Dnr KFN 2017/0144 

 
 

Sammanträdestider 2018 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 
 

1. fastställa följande sammanträdestider för arbetsutskottets möten 

2018 

 

17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 5 juni (tisdag),  

15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november och 5 december  

 

2. föreslå nämnden att fastställa följande sammanträdestider för 

nämndsmöten 2018 

 

31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti,  
             26 september, 24 oktober, 21 november och 19 december.     

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

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har att fastställa nästa års sammanträdestider. 

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

 
 
 



 
 

Beslutsförslag 1 (1) 
2017-09-01 Dnr: KFN 2017/0144-1  

 
 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
  ,    
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Sammanträdestider 2018 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar 
 

1. fastställa följande sammanträdestider för arbetsutskottets möten nästa  

 

17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 5 juni (tisdag),  

15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november och 5 december  med 

början kl. 09.00 

 

2. föreslå nämnden att fastställa följande sammanträdestider för 

nämndsmöten: 

 

31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti,  

26 september, 24 oktober, 21 november och 19 december med början 

kl. 14.00 

 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har att fastställa nästa års sammanträdestider. 

 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

Christina Josefsson                           Jolanta Mittag 

förvaltningschef                           nämndsekreterare 
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13. Rapporter 

 

1. Kf § 135 – 2017-09-19. Entledigande och fyllnadsval av ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden. 

2. Kf § 157 – 2017-09-19. Svar på motion om uppföljning av genomförande av motioner 

3. Ks § 165 – 2017-06-27. Befolkningsprognos 2017–2021 med utblick mot år 2030 (Dnr 

KFN 2017/0121) 

4. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottsprotokoll 2017-09-06 (Dnr KFN 2017/0001) 

5. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottsprotokoll 2017-10-04 (Dnr KFN 2017/0001) 
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( 

Varbergs kommun 
Kommunfullmäktige 

SammanträdesprotokolJT arberg~ kommun 
2017-09-19 Kultur- h fiit",L. .. 1 oc 1l.\'Jnamnden 

2017 -u~~ 2 a 
-· - . . ' · t>, '· ...... - . : . 

Kf § 135 Dnr KS 2014/0481Dnr ............... ,. ....... . 
Entledigande och fyllnadsval av ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. entlediga Mia Petzäll (SD) från uppdraget som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden 

2. till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utse Anna Vilfalk (SD), 

Arabergsvägen 18, 432 96 Varberg. 

Beskrivning av ärendet 
Mia Pet_zäll (SD) har i skrivelse 10 augusti 2017 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Protokollsutdrag: Mia Petzäll 

Justerandes signatur 

Anna Vilfalk 
Kultur- och fritidsnämnden 

Löneavdelningen 
Kommunkansliet 

Utdragsbestyrkande Datum 

··············· 



( 

( 

( 

Varbergs kommun 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
2017-09-19 

K 1V~rbergs korr:n-.1in u t· h .uu. 
. ur- oc~ futi&nän1ndcn Kf § 157 

Svar på motion om uppföljning av 
genomförandet av motioner 

2017 -us- 2 8 
I , \ • •. .< - < i - • ~ ,\f-

Diiv• ·. · ~·· · 
UJo&.1111 , ,•ti"•••"•• • • 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. bifalla motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Andreas Feymark (SD) har lämnat motion om uppföljning av genomföran
det av motioner. Motionären menar att det är av yttersta vikt för den kom
munala demokratin att bifallna motioner verkligen blir genomförda. 

• • ;:i ···· · ···· • ll'••••.011 . .... ,. 

Motionären föreslår därför att det införs en uppföljningsrutin där genomfö
randet av bifallna motioner rapporteras till kommunfullmäktige. Rapporte
ringen föreslås ske samlat minst en gång om året och innefatta alla ännu 
inte genomförda bifallna motioner samt samtliga bifallna motioner som 
genomförts sedan förra rapporteringstillfället. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, § 215. 

Arbetsutskottet 15 augusti 2017, § 404. 

Beslutsförslag 3 juli 2017. 

Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 12; Arbetsutskottet beslutar återremit
tera ärendet.för utredning av vad som ingår i uppdragslistan. 
Beslutsförslag 30 november 2016. 

Motion inkommen 30 september 2016. 

Övervägande 
Kommunkansliet delar motionärens bedömning att det är viktigt att säker
ställa att bifallna motioner verkligen genomförs. Ett sätt att göra detta är att 
regelbundet rapportera till kommunfullmäktige om hur arbetet fortskrider. 
Kommunkansliets uppfattning är att det lämpligen sker två gånger om året 
i samband med att kommunfullmäktige får information om pågående och 
verkställda uppdrag. 

Protokollsutdrag: Samtliga nämnder 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2017-06-27 1 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks § 165 Dnr KS 2017/0255 

 

Befolkningsprognos 2017-2021 med utblick mot 

år 2030 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

 

1. anta Befolkningsprognos 2017-2030 Varbergs kommun att gälla som 

planeringsunderlag för styrelser och nämnder. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsutvecklingskontoret har låtit konsultföretaget Statisticon utföra 

total- och delområdesprognoser utifrån kommunens planerade bostads-

byggnation som omfattar åren 2017-2021, med utblick mot 2030. Den 

exploateringsstyrda totalprognosen ska gälla som planeringsunderlag för 

styrelser och nämnder. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 328. 

Beslutsförslag 1 juni 2017. 

Befolkningsprognos 2017-2030 Varbergs kommun. 

 

Övervägande 
Tre olika befolkningsprognoser har gjorts; en exploateringsstyrd och två 

prognoser med målvärdena 70 000 respektive 78 000 invånare.  

 

Då Varbergs kommun har inplanerad bostadsbyggnation fram till år 2030 

bedöms den exploateringsstyrda prognosen vara mest rimlig som plane-

ringsunderlag för Varbergs kommun, medan övriga prognoser kan vara 

lämpliga vid bedömningar utifrån scenarier. 

 

Det finns en tydlig relation mellan bostadsbyggnation och 

befolkningsutveckling. Enligt prognosen skulle Varbergs kommun kunna 

uppnå en befolkning på drygt 80 000 invånare år 2030 förutsatt att 

kommunen bygger de cirka 9 800 bostäder som planerats för berörd 

tidsperiod.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och styrelser 
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Byggbaserad prognos utifrån kommunens byggplaner 2017-2030 
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INLEDNING 

Politiker och tjänstemän i Sveriges 290 kommuner befinner sig sedan 
sommaren i en exceptionell situation med anledning av det stora antalet 
människor som söker asyl i Sverige. Detta påverkar radikalt planerings
förutsättningar och resursallokering inom bl.a. skola och socialtjänst. 

Den nu rådande situationen påverkar även förutsättningarna för 
befolkningsprognoser och kommer så att göra under ett antal år. Modeller 
för befolkningsprognoser utgår vanligtvis från Skatteverkets folkbokförings
register. Med en omfattande flyktingmottagning i många av Sveriges 
kommuner och långa handläggningstider för asylprövning kan det ta upp till 
ett par år innan beslut fattas om uppehållstillstånd och eventuell 
folkbokföring i en kommun är möjlig. Under den tiden är asylsökande 
osynliga i de databaser som brukar användas för befolkningsprognoser. 
Detta leder i sin tur till att registerbaserade prognoser riskerar att visa ett 
för litet antal invånare i de åldrar som de asylsökande befinner sig. 

En annan omständighet som skapar osäkerhet är den rörlighet som kan 
antas finnas hos asylsökande, både på kort och lång sikt. Vi bör räkna med 
betydande omflyttningar mellan såväl kommuner som länder. Det är också 
svårt att förutse hur omfattande en återflyttning till ett hemland kommer att 
bli eller när den kan bli aktuell. Lagförändringen gällande tillfälliga 
uppehållstillstånd kommer sannolikt också att få konsekvenser, om än 
svåra att förutse. 

En fråga som dyker upp i sammanhanget är om befintliga befolknings
prognoser därför bör uppdateras under innevarande prognosår. Behovet 
kan verka uppenbart, men frågan är hur det görs på ett bra sätt. Vi 
rekommenderar istället kommuner att istället ta fram olika scenarios och på 
kort sikt kontinuerligt komplettera den årliga befolkningsprognosen med 
kända eller antagna uppgifter om hur många asylsökande som finns eller 
förväntas i olika åldersklasser. 

För att möjliggöra dessa kompletteringar tillhandahåller vi våra kunder 
kostnadsfritt ett Excelverktyg som kan laddas ned på 
www.befolkningsprognos.se eller beställas från Statisticon via 
prognos@statisticon.se. 



Under våren 2015 lanserade Statisticon www.befolkningsprognoser.se - en 
sida som i första hand riktar sig till tjänstemän och politiker vid Sveriges 
kommuner. På denna sida publicerar vi kontinuerligt artiklar med 
utgångspunkt från aktuella frågeställningar som berör livsvillkoren i landets 
290 kommuner. Vår målsättning är att sidan ska bidra till en kunskaps
baserad analys, debatt och planering av välfärdssamhället Sverige. 

Befolkningsprognoser.se innehåller också befolkningsprognoser för landets 
samtliga kommuner. Dessa prognoser baseras på trendframskrivning av 
tidigare års inflyttning till respektive kommun och är gjord utan kontakt med 
kommunen. Det innebär att föreliggande befolkningsprognos kan awika 
från den som publiceras på befolkningsprognos.se. Föreliggande prognos 
har tagits fram i samråd med kommunen och är mer anpassad till 
kommunens faktiska förutsättningar. 

Under 2016 genomförde vi ett uppdrag åt den parlamentariska 
Landsbygdskommitten. Syftet var att ta beskriva invandringens potential för 
svenska landsbygdskommuner. Avgörande för denna utveckling är dels hur 
många invandrade som hamnar i landsbygdskommunerna, dels hur många 
som väljer att stanna kvar i dessa kommuner. Inom ramen för detta arbete -
som finns tillgängligt på regeringens hemsida - kunde vi också konstatera 
att det går i princip lika många flyttlass från landsbygdskommuner till 
stadskommuner som tvärtom. Det pågår alltså inte någon urbanisering 
mellan kommuner. Städer växer förvisso mer, men inte på bekostnad av 
landsbygdskomm unerna. 

År 2017 kommer sannolikt att bli ytterligare ett händelserikt år med en 
fortsatt turbulent flyktingsituation. Även om den högsta nivån vad gäller 
utrikes inflyttning inträffade under år 2016 återstår fortfarande ett stort 
antal asylansökningar som kommer att handläggas under år 2017. 

Mats Forsberg, VD, Statisticon 



SAMMANFATINING 

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN UNDER ÅR 201.6 

Under 2016 ökade folkmängden i Varbergs kommun med 838 personer, 
från 61030 till 61868 invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var 
ett flyttnetto på 775 personer och ett födelsenetto på 62 personer. 

Under året flyttade 2 961 personer till Varberg, vilket var fler än 2015. 
Antalet personer som flyttade från kommunen ökade med 184 personer 
jämfört med året innan, från 2 002 till 2 186. Flyttnettot {antalet inflyttade 
minus utflyttade) under 2016 var således 775 personer. 

Det föddes 653 barn under 2016, 21 fler än 2015. Antalet personer som 
avled var 591 vilket är 41 fler än året innan. Sammantaget ger detta ett 
födelsenetto {antalet födda minus döda) under året på 62 personer. 

Siffrorna i detta stycke är officiell folkmängd enligt SCB. På grund av 
justeringar som myndigheten gör överensstämmer inte alltid summan av 
angivna förändringar exakt med den totala förändringen i folkmängd. 
Kontakta SCB för vidare information. 

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN UNDER PERIODEN 2017 -2030 

Under prognosperioden 2016 - 2030 kommer folkmängden i Varbergs 
kommun att öka med 18869 invånare, från 61868 till 80 737 personer. 
Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 1203 personer per år och 
födelsenettot 145 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 
1348 personer per år. 

Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 3 626 personer per år medan 
antalet utflyttade skattas till 2 423 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på 
1203 personer för varje år under prognosperioden. 

Antalet barn som föds förväntas vara 808 per år i genomsnitt under 
prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 663 personer. Detta 
medför en befolkningsförändring med 145 personer per år. 



I 

SAMMANFATTANDE TABELL AV UTVECKLINGEN ÖVER TIDEN 

I tabellen nedan sammanfattas utvecklingen över tiden av folkmängden 
och förändringskomponenterna. Uppgifterna för 2017 och framåt är 
prognostiserade värden. 

Folkmängd och förändrlngskomponenter I Varbergs kommun 

fM!·~ 
Födda 551 762 505 653 670 894 

Döda 445 506 587 591 595 744 

Födelseöverskott 106 256 -82 62 75 149 

Inflyttade 1202 1497 1767 2961 2802 3956 

Utflyttade 964 930 1554 2186 2116 2723 

Flytt netto 238 567 213 775 686 1233 

Folk6kning 344 823 131 837 761 1382 

Folkmängd 44164 49018 52648 61868 62629 80737 

Bostadsbyggnadsprognos Varbergs kommun 

I 
Småhus 94 132 178 117 157 71 71 71 71 142 142 142 

Flerbostadsh us 144 394 465 687 659 480 480 480 480 483 483 483 

Strövlllor 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Perm. av fritidshus 75 75 75 75 75 75 75 25 25 25 25 25 

F:ltfil 
142 142 1671 

483 483 6684 

50 50 700 

25 25 700 



HUR UIVECKLAS 
FOLKMÅNGDEN? 
Folkmlnlden kan delas upp 
I tre Aldersgrupper: 0-19 Ar, 
2G64 Ar samt 65 och lldre. 
Uppdelninlan li(ler till ll'Und 
f6r berlknlfllim av 
f6ns6rjnlrtllb&dan I 
kommunen. Trots att 
uppdelnlngen lr Wr:N ter den 
en pi 6verbllckBblld som "'r det lltt att f6U& 
utveckllnpn 61181' tiden. I 
dlalrammet tlll M&er visas 
utvecklinpn av deaaa 
Aldersgrupper frAn 1980 UD 
2030. 

HUR SNABBT ANDRAS 
FOLKMÅNGDEN? 
I d-..mmet tlD M&er kan 
man jimf6ra kommunens 
procentuella f&tndrlnc ev 
folkmln&den med riket. Den 
Arlill f6rtndrinlllfakten vilar 
med hur mAnta procent 
kommunen vixar under att 
Ar. Neotlva tal lnneblr att 
folkmln&den minskar under 
Aret. F6r6ndrlfllim under 
tex. Ar2017 berlknasom 
Folkmlngd(2017) dividerat 
med Folkmlngd(2016) 
mlnua1. 
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ANTAL INVÅNARE I VARBERGS KOMMUN 1980-2030 

1990 2000 2010 2020 
År 

~Totalfolkmängd -0-0-19år -6--20-64år ~65årelleräldre 

PROCENTUELL FÖRÄNDRING AV FOLKMÄNGDEN 
I VARBERGS KOMMUN 1980-2030 

2030 

Cl) 8 1,5% +-----++-+-------+-------+------.-...-+-+-,,b----------i 
a: 

0,0% n=:!::::il...'-----+------'...lliiil.--i-----~-----+---------1 

1980 1990 2000 2010 2020 2030 
År 

~Varbergs kommun -0-Riket 
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-0--Varbergs kommun 

--0- Riket 

~ Försörjningsbörda i Varberg från barn och ungdomar (0-19 år) 

-0- Försörjningsbörda i Varberg från iildre (65 år eller iildre) 

HUR RÄKNAR VI? 

Den prognosmodell som används bygger på den så kallade kohort-komponent
metoden. Enkelt förklarat innebär metoden att man varje år framöver ökar 
kommuninvånarnas ålder med ett år i taget, lägger till antalet födda och inflyttade 
och drar bort antalet avlidna och utflyttade. I en enkel formel kan vi uttrycka detta för 
hela folkmängden år 2017 med: 

8(2017) = 8(2016) + F(2017) - D(2017) + 1(2017) - U(2017) 

Här är 8(2017) folkmängden vid årets slut år 2017 och 8(2016) folkmängden år 
2016. F(.) är antalet födda, D{.) är antalet avlidna, I(.) antalet inflyttade och U(.) är 
antalet utflyttade. 

I modellen ska formeln ovan gälla för män respektive kvinnor samt för samliga åldrar 
mellan 0-100. I modellen är endast en sak säker; alla som överlever från ett år till 
nästa blir ett år äldre. De övriga delarna födda, döda, in- och utflyttade är osäkra och 
skattas via statistiska metoder. Störst antalsmässig osäkerhet finns bland 
flyttningarna i åldergruppen 18-24 år. För dessa åldrar är det generellt sett svårast 
att göra bra förutsägelser. 

2030 

HUR UTVECKLAS OLIKA 
ÅLDERSGRUPPER? 
F&a&jnlnpb6rdan lr ett 
enkelt demOlfllfllkt mitt 
som visar p6 relatlonen 
mellan antalet penioner som 
beh6ver bli f6nl6rjda och 
antalet personer som kan 
bidra 110 deras f6nr&jnl111-
~kan 81118 beakriva 
hur mån .. extra personer en 
penion I yrke&verkBam tider 
mAste f6nl6rja f6rutom Bil 
-lv. På rlksnlv6 lr f&s61j
nlnpb6rdan dryp 0,7 extra 
peraoner. Fram6ver f6rvln-
1as denna Oka. F&a&jnl"llt
b6rclan kan delas upp I tvA 
delar, den del som kommer 
frtn barn och ungdomar (0-
19 ir) och den fnln llclre 
(65+). 

VAD DRIVER 
UTVECKLINGEN? 
Antalet f&lda, d6da, In-och 
utflyttade kallas f6r f&lnd
rinokomponenter. Kompo
nenterna UfC6r stommen I 
proanoaen och bestimmer, 
t illsammans med Alclrandet, 
hur folkmintden och dela 
aammanslttnlng utvecklas. 
F6r att f6rsti utvecklinaen av 
befolknlngen och dess 
aammanslttnlng mAste man 
dlrf6r f6rsti hur komponent
erna utvecklas. 

Hurf6rlndrlnokomponent
ema och ildrandet p6verkar 
utveckllngen I kommunen 
redovlaas I de kommande 
sidorna. 



FÖDDA, D0DA OCH 
FÖDELSEÖVERSKOTT 
Antalet f&:lda minus d6da 
kallas f6r fedelse6verskolt 
eller naturlig befolknlnp-
6knif11, 

Antalet f&:lda har sedan 
2006 varierat mellan 822 
och 715. Ar 2016 f&ldes 
653 barn och under 
pl'Olfl08perioden f&vlntas i 
genomsnitt 808 barn att 
f6das per Ar. 

Antalet avlldna har sedan 
2006 varierat mellan 523 
och 591. Ar 2018 avlad 591 
peraoner och under 
protf108p8rloden f&vlntas I 
genomsnitt 663 personer att 
avlida per Ar. 

IN- OCH UTFLYTTADE 
SAMT FLYTTNmo 
Flyttnettot berlknas aom 
Inflyttade minus utflyttade. 

Antalet in1lytlacle har sedan 
2006 varterat mellan 2 053 
och 2 981. Ar 2018 flyttade 
2 961 peraoner tiD 
kommunen och under 
pnJIP108perloden f&vlntas I 
aenomsnitt 3 628 peraoner 
flytta in per Ar. 

Antalet utllyttade har sedan 
2008 varierat mellan 1476 
och 2 186. Ar 2016 flyttade 
2 186 peraonerfrAn 
kommunen och under 
Pl"OIP'OSP8rloden f&vlntas I 
aenomsnitt 2 423 peraoner 
flytta ut perlr. 
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=Förändring i folkmängden under året 

--<r Förändring i folkmängden beroende på nettoinflyttning 

~ Förändring beroende på födelseöverskott 

2020 2030 

FOLKMÅNGDENS FOR
ÅNDRING OVER TID 
Hurfolkmlnlden f&lndraa 
Mf' tiden besllms av f&'
lndrln191<0mponenterna. I 
dlqrammet tlll vinster visas 
en samlad bild av hur netto
lnflyttnln&en och den natur-
1181 befolknln816knln&en 
pherkarfolkmln&dena ut
wcl<Unt vid oUka tidpunkter. 

F6delae6vemkatte har 
sedan 2006 varterat mellan 
44 och 158 penioner. Ar 
2016 var Mrakotl8t 62 
personer och under 
PfOln08P8flocle f6rvlntas 
Mrakotl8t bli i aenomanitt 
145 peraoner per 6r. 

Flyttnettat har sedan 2006 
varterat mellan 384 och 
775. Ar 2016 var flyttnettot 
775 peraoner och under 
proanoaperlocle f6rvlntas 
ftyttnettot bli i aenomanitt 
1203 personer per 6r. 

FMnclrinl9k0mponenternas 
utvecklln& har mectf6rt att 
folkmlnlden har~ med 6 
409 penioner sedan 2006. 
Fr6n 2016 fram UD 
PfOln08P8floden slut 2030 
f6rvlntas folkml"lden att 
Oka med 18 869 personer. 

EFFEKTER OCH 
PÅVERKAN 
Aldrandet av befolkninaen 
och 16rindrln1t
komponenternas utvecklln& 
pherkar 61denmtrukluren. 
P6 de kommande sidorna 
vlaa8 hur 61derastrukluren 
f6rindras och hur aamman
slttnln19n I sin tur pållerkar 
aenomanlttdldem I 
kommunen. 



BEFO=I GENS SAM nNING 
EFTER R 
I d .... mmet UI hGl9r vllal 
hur berolknlnlln l r ftkdelld 
etter llcter I kommunen lr 
2018 och lr 2030. Åldran
det medf6r 111 exempel att 
de som var 80 l r 2018 l r 74 
lr 2030. Att antalet 80-
lrlnpr lr 2018~111 
frln antalet 704irlrwar lr 
2030 "*r llC6t beror pi 
att pmoner har~UI 
ellerfrln kommunen eamt 
att vlala har avldlt. 

FclRANDRING I 
ÅLDERSSIRUKTUREN 
I dlalrllmmet vm hur antal-
et pentOMI' I olkll lldrar f6r-
I ndra under PfOIPIOIPll'lo-
den pi IJUnd IN l ldrande, 
ftyttnll'll!lr, f6dllar och avlid-
na. Detlll ml18 aanom att 
rlkna ut lkllnaden mellan 
de tvi 61dend6rdelninllma I 
d._.mmet CM1n. Ett poeltM 
\'Inte f6r en vllll llllM' 
lnneblr att antalet lnvtnare I 
den lldam 6kllr under 
~Etl 
l"lllltlVt drde lnneblr pi 
mabMlrande lltt att antalet 
ftkvlntaa mlrwlal. 
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~Varbergs kommun ~Riket 

EN ÅLDRANDE 
BEFOLKNING 
Under perioden 2016110 
2030 f6rvlntas pnomanitt8-
61dern I Sverige att 6ka från 
41.2 6r 110 41.8 Ar. Skllen 110 
detblll lr bland annat att 
mortallteten bland de lldre 
minskar aamt att stora 
årskullar kommer upp i lldre 
åldrar. I kommunen 
f6rvlntas l8f10ITISlllttåldern 
att fr6n 43 Ar till 43 lr under 
~ 

Genomaniltdldem i 
kommunen lr 1.8 Ar h6IJe 
In I riket Ar 2016. Vid 
proenoaperioden slut lr 
snlttåldem 1.2 6r h61Je. 

UTVECKLING AV OLIKA 
ÅLDERSGRUPPER 
P6 de kommande sidorna 
v1aas utwckUnaen av ollkll 
11c1enrarupper historiskt och 
under~I 
preeentatlonen har 
befolkninaen delats upp i 
fyra huwcllJUpper bam 0.12 
år, unldOmar 13-18 år, 
vuxna 19-64 6r och lldre 65 
åreDermer. 



UTVECKLINGEN AV 
ANTALET BARN 
Utveckllnpn av amalet barn 
i 61dem 0-6 Ar beror frimat 
p6 hur m6"'9 barn som f6ds 
fram6v8r. Eftersom denna 
61del'lll'UPP Ivan lr relatiYt 
mer ftyttbefllCen In de lklre 
barnen, vllka har b6rjat 
Bkolan,86 harlven ~och 
utflyttning en viss Inverkan 
p6 utvackllnlln. F6r de lldre 
barn&fUppema, 8-9 Ar och 
10-12 Ar beror eventuella 
f6rlndrlnpr I amalet trtmst 
p6 lldrandet och att olika 
618kullar lr ollka stora. 

UTVECKLINGEN AV 
ANTALET UNGDOMAR 
Antalet 1 lldrama 13-15 och 
aedan 1~18 Ar har aedan 
2000-talets mitt minskat I de 
1lesta av landets kommuner. 
Detta i takt med att de stora 
barnkullar som f6ddes krtng 
1990 har llmnat dellaa 
Aldrar bakom si&. I mAnea 
kommuner kan dock en 
uppglngav antalet lnvlnare 
I dellaa Aldrarf6rvlntaa den 
kommande perioden. 
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UTVECKLINGEN AV 
ANTALET VUXNA 
Gener8llt I rlk8t d kommer 
Alclent11Nppen 19-24 Ar att 
kortslkUgt 6ka I antal under 
de nlnnaste Aren di gene
rationen fadd krin1 1990 når 
upp I dessa Aldrar. P6 lln&re 
sikt bör antalet personer I 
Alclent11Nppen falla tillbaka 
di denna generation bllr allt 
lldre. Åldenl&Nppen 25-44 
Ar kan f&vlntaa minska de 
nånnaste Aren d6 den stora 
EKMallst 19f1818tk>nen bllr 
allt lldre och lllr 6ver i 
ålderscruppen 45-64 år. 
Gruppen 45-64 år kan 
aAledea f&vlntaa 6ka tiD 
antalet. Samtlcllgt rnotver1cas 
detta av att 40-taliaterna blir 
lldre In 66 Ar. Hur utfallet: 
f&vlntaa bll p6 kommunnlv6 
viaas i dia .. mmet tiD 
vinster. 

UTVECKLINGEN AV 
ANTALET ÄLDRE 
Under en lln"8 tid tram6ver 
kommer antalet lldre i la~ 
ets kommuner att 6ka. Or
saken Ar dels att den stor1!I 
40-talist 19f181'8lionen u~ 
når penslonslkler, dels att 
medelllvsllnlden 6kar och 
att de llclre lever lln&re In 
tidigare. Den nlrmaste fram
tiden rnedf6r frlmst en 6k
nln1 I åldera&Nppen ~79 
Ar. Med tiden kommer Mil 
de lldre ålderse'uppema, 80 
Ar eller lldre, att 6ka starkL 



BAKGRUND OCH ANTAGANDEN 

De följande sidorna innehåller uppgifter som beskriver situationen i 
Varbergs kommun under år 2016 och några av de antaganden som ligger 
till grund för prognosen. I vissa fall görs jämförelser med riket. Tanken är att 
ge en demografisk ögonblicksbild som komplement till redovisningen av 
prognosresultaten. 

I prognosen har vi använt oss av registerdata över folkmängden efter ålder, 
kön och tid. Uppgifterna kommer från folkbokföringen och är hämtade från 
SCB. Befolkningen vi använder är den som är skriven i kommunen per den 
sista december varje år. Denna folkmängd behöver inte stämma med den 
befolkning som faktiskt bor eller vistas i kommunen. Hur stor skillnad det är 
mellan den folkmängd som verkligen bor i kommunen och den som är 
registrerad och om detta är ett problem varierar från kommun till kommun 
och över åldrarna. För de yngre åldersgrupperna är diskrepansen större. 
Många ungdomar studerar och arbetar på annan ort men är fortfarande 
skrivna i föräldrahemmet. 

För att göra prognosen använder vi oss även av antal levande födda barn, 
avlidna, inflyttade och utflyttade som registrerats under året. Med hjälp av 
denna information skattar vi fruktsamhet, mortalitet, inflyttarfördelningar 
och utflyttarrisker efter ålder och kön. Skattningarna ligger sedan till grund 
för beräkningen av den framtida utvecklingen av antalet födda, döda, 
inflyttade och utflyttade. 

Värt att notera är att de kommande åren medför två större demografiska 
förändringar. För det första börjar den stora 40-talist generationen uppnå 
en ålder över 80 år. Detta innebär att en stor grupp kommer upp i de åldrar 
där behovet av stöd och service ökar. För det andra uppnår den stora barn
kull som föddes kring 1990 förvärvsaktiv och barnafödande ålder. De flyttar 
från städer med universitet och högskolor, och en andel kan tänkas flytta 
tillbaka till sin hemkommun. För bland annat arbets- och bostads
marknaden, utbildningssystemet och omflyttningarna har detta stora 
konsekvenser vilket i sin tur ger effekter för den kommunala verksamheten. 



16 

14 

12 ~ 

Cl) 

iV 10 c: 
~ c: 
0 
0 8 
~ 
!i> 
c. 

s 6 
.lf 

4 

2 

0 
0 

500 

450 

400 ~ -

350 -
300 

i 250 

200 

150 

100 

50 

0 
0 

BEFOLKNINGSSTRUKTUR I VARBERGS KOMMUN ÅR 2016 

10 

10 

A 
11~ 
I 

-

H~ 

20 30 40 

~\ 
... 

50 
Ålder 

60 

= Varbergs kommun ~Riket 

70 

ANTAL MÄN OCH KVINNOR EFTER ÅLDER 
I VARBERGS KOMMUN ÅR 2016 

20 

I 

-

30 40 50 
Ålder 

> 
tt-

60 

= Män ~Kvinnor 

,. 

70 

~ 
80 90 100 

~ -
~ 

~ 
~ 
n 

80 90 100 

FOLKMÅNGDENS 
ÅLDERSSTRUKlUR 
I d-.ammet UD vinster 
Yl8as bel'olknlnaastrukturen I 
kommunen och i riket. 
Befolknlnaastrukturen anger 
hur stor andel varje 
ikl8f'811'Upp ""61' av hela 
folkmlnldefl.Andelen 
uttrycks I promDle. Som 
exempel kan nlmnas att 
åldern 68 år ir den enskllt 
st6rsta ålde,..uppen I 
kommunen och ""61' 14.8 
promllle av hela folkmln
en Ar 2016. I de delar aom 
kommunens tlder88truktur 
awlker från rikets så lnneblr 
detta att kommunen har 
relatM fler eller firre 
Invånare I den åldern In vad 
aom finns i riket. Genom att 
Jlmf6ra befolknlnll
strukturema kan man bittre 
f6rsti vilka dernolJ'8fiakB 
utmanlnpr och m6Jll&heter 
kommunen har relatM riket. 

ANTAL MÅN OCH 
KVINNOR 
Antalet min och kvinnor I 
samma ålder har ofta ett 
starkt samband f6rutom f6r 
åldrarna 70 Ar eller lldre dlr 
kvinnorna oftast Ar fler. Det 
ftnns kommuner som har 
andra skevheter I 
k6naf6rdelninaen. I Uppaala 
kommun Ar antalet kvinnor I 
åldrarna 20-25 Ar bel>'dU&t 
fler in antalet min. Och i 
~la kommun ftnns det fler 
min in kvinnor I nlstan 
samUlp ildrar. 



KVINNORS 
r=MHET I OLIKA 

Antalet barn som f6ds beror 
del8 p6 antalet kvinnor i fertil 
Alder, dels p6 kvinnornas be
nlpnhet att bll f6rlldrar. 
Ben1&9nheten att f6de barn i 
en viss 61der mi1s av frukt
•mheten och berlknas som 
antal f6dda barn efter 
modems 61der dividerat med 
antalet kvinnor I •rnma 
Alder. 

I dlalrammet framair att 
fruktBamheten lr som h6lll 
hos 304rtll kvinnor I 
Yarbell8 kommun. Under 
Aren 20~2018 fick de i 
snitt 0,17 bern per kvinna. 
Med 11jilp avfruktBamheten 
per Alder och antalet kvinnor 
I fertU Alder kan vi berlkna 
hur mAnp barn som 
f6rvlntas f6das fralllMr. 

FRUKlSAMHETENS UT
VECKLING ÖVER TIDEN 
F&r att f6 en total blld av 
fruktBamheten kan man 
berlkna summerad frukt
•mhet vllk8t lr summan av 
fruktBamheten i o6ka Aldrar 
(dvs summan av vlrdena p6 
staplarna I dlalf'ammet 
ovan). M6ttet summerad 
fruktBamhet visar p6 hur 
m6n91 barn en kvinna skuUe 
f6da om hon under aln llvBtkl 
f6der barn aAaom kvinnor 
Idel &6r. PA rlksnlvA f6rvln-
1:118 kvlnnorf6da dry&t 1,8 
bam under sin livstid. 
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VILKA FLYTTAR I 
KOMMUNEN? 
Hur m6n11 aom flyttar t ill 
respektive frtn kommunen I 
ollka Aktrar Ylaas I dlalramm
et t ill vlnater.Aven om 6ka 
m6n19 flyttar In aom ut ur 
kommunen I en Ylas Alder&
lfupp aA b8b'der detta inte 
att kommunens f6rutsltt
nlnpr lr or&lndrade. Det 
kan finnas en stor skillnad 
p6 In- och utflyttarna 
avseende soclc>ekonomlska 
faktorer såom utbildnint. 
Inkomst eller 
arbelllmarknadastatus. Del 
lr dlrf6r viktilt att ll1ra 
kompletterande analyser av 
ftyttstr6mmarna f6r att ft en 
aA helllckande blld aom 
m6JlllL 

FLYTTARNA OCH 
ÅLDERSSTRUKlUREN 
liD vinster viaaa effekten av 
In- och utflyttnln&en p6 Alci-
8'88trukturen I kommunen. 
Staplama visar ftyttnattot -
eller vllka Aldentlfupper som 
&kar reepektJv8 minskar p6 
lfund avftyttnir111r. Nattat 
har berlknats som sklllna
den meDan antalet lnftyttade 
och utflyttade i diatPmmet 
ovan. Ett n8llllM vlrde f6r 
en viss Alder ~att fler 
flyttar frtn kommunen In tlll 
kommunen i den Aldern. F6r 
att ft en mer representativ 
blld av ~1n11ma har att 
genomsnitt f6r de tre 
senaste Aren berlknats. 



INVÅNARNAS BENÅG
ENHET ATT FLYTTA 
Flyttbenilenheten vlaar p6 
aannolikheten, under ett ir, 
ett en person I en viss ålder 
ftyttar Mn kommunen. I 
kommunen har 23-lrinOma 
den h6'lta ftyttbenllenhel
en med 0,17. Detta lnneblr 
att 17 procent av alla 23-
Artnpr under ett givet Ar 
ftyttar Mn kommunen. PA 
riksniv6 anpr flyttbenllen
helen sannolikheten att en 
penson ftyttar 6v8r en 
kommunartna. Viktilt att 
f6nd Ar att mAnp ftyttnlnt
ar sker Inom kommunen. 
Flyttbenlpnheten IOll'I den 
Ar definierad hlr Inkluderar 
inte ftyttnin11r inom 
kommunen. 

UTFL YTTARRISK OCH 
INFL YTTARINTENSITET 
F6r att pl'Olf10Bliaera antalet 
utflyttare fnun6ver ben1knas 
d kallade utnyttan18ker. Rl
Bkema baseras p6 hur min 
och kvinnor I ollka lldrar har 
ftyttat historiskt. Genom att 
multiplicera rilkema med 
antalet lnvlnare f6s hur 
mAnaa som f&vlntas flytta 
ut per ilcter och k6n. 

Del totala antalet lnftyttare 
belltima antinpn som ett 
&enomsnltt av antalet lnftytt
ade de aenaste Aren eller_. 
nom ett direkt anta11nde om 
hur m6n11 som kan 1inkas 
ftytta In. F6r att f6nlela 
inflyttama efter Akter och 
k6n d anvlnds lnftyttar
lnt8n81teter vllka ba8eras p6 
hiatorislca 
lnftyttnlnlllfn6nster. lntensl
tstema anaer hur stor andel 
av i~rna aom ir i en viss 
ålder och av ett visst k6n. 

BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VARBERGS KOMMUN 
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FLYTTNINGAR OCH UTVECKLINGEN AV BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNINGEN 

Det observerade antalet flyttningar i kommunen innehåller endast en begränsad mängd 
information. Vill man närmare analysera effekterna av flyttningar måste man även 
studera vilka som flyttar till respektive från kommunen. Flyttarnas socio-ekonomiska 
situation och ålder har en stor betydelse för utvecklingen av kommunens ekonomi, 
näringsliv och befolkningssammansättning. Flyttningar är den demografiska komponent 
som har störst och snabbast påverkan på demografins utveckling över tiden. Det ligger 
utanför ramen för denna befolkningsprognos att närmare studera flyttmönster och 
effekterna av flyttningarna. Men genom att studera flyttnettot efter ålder {se diagram på 
föregående uppslag) kan man direkt se hur ålderssammansättningen i kommunen 
ändras på grund av flyttningarna och det går enkelt att få svar på frågor såsom vilka 
åldersgrupper som ökar respektive minskar och med hur mycket på grund av in- och 
utflyttningar. Vill man kunna påverka kommunens demografiska och soclo-ekonomlska 
sammansättning på kort sikt så måste man göra förändringar som påverkar in- och 
utflyttningsmönstren. 

I många av landets kommuner flyttar de yngre åldersgrupperna 19-25 år från 
kommunen till arbeten och studier på annan ort. I vissa fall kommer de tillbaka och 
bosätter sig på födelseorten för att bilda familj och påbörja ett aktivt yrkesliv. Räknat på 
rlksnivå så är de yngre åldersgrupperna mycket flyttbenägna och var femte 21-åring 
flyttar över en kommungräns varje år {se diagrammet ovan). Yngre kvinnor är mer 
flyttbenägna än yngre män (se diagrammen till höger). 



i 
-~ 
c: 

..l&: 

~ 

KVINNORS BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VARBERGS KOMMUN 

0,15 +------if------+i 

~ 0,10 - --+------+< 
IV 

~ 
< 

0,05 

0 

0 

10 20 30 40 50 

Ålder 
60 70 

= Kvinnor i Varbergs kommun -0--Kvinnor i riket 

80 

MÄNS BENÄGENHET ATT FLYTTA FRÅN VARBERGS KOMMUN 

10 20 30 40 50 
Ålder 

60 

= Mån i Varbergs kommun -0-- Mån i riket 

70 80 

90 

90 

KVINNORS BENÅGEN
HET ATT FLYTTA 
Flyttbenllenheten kan lven 
redovi8as efter k&I. P6 rik8-
nlv6 lr ~ kvinnor belyd
ll&t mer ftyttbenl&na In 
minnen. De a6ker si& tidi_.. 
re In minnen tlD orter som 
erbjuder studi. och a~ 
m6jli&heter. Vid 30418 61cter 
bllr de dock mindre ftyttbe
nlp In minnen. I vissa 
kommuner flyttar mer In 
hllften av de unp kvinnorna 
I vl8aa 6klrar. EfTekt8n bllr att 
nlatan inp unp kvinnor blir 
kvar p6 onen. I Varberp 
kommun har de 21-trlp 
kvinnorna den 8l6rsla 
ftyttbenlleflheten med 0,19. 

MÅNS BENÅGENHET 
ATT FLYTTA 
P6 rlksnlvå har b6de min 
och kvinnor en mycket~ 
ftyttbenileflhet mellan 20 
och 30 6r. Men tlll sklllnad 
mot kvinnnorna, som har en 
mycket stark topp mellan 20 
och 22 Ar, 86 lr minnens 
ftyttbenll8f1het mer jlmn. 
Min iklre in 30 Ar har iven 
en nAtot h6gre 
ftyttbenl19nhet In kvinnor I 
samma ålder. Bland minnen 
I Varberll kommun lr 23-
Arln11ma mest 1lyttbenlana 
med0,15. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Kfn au §  
 

Förvaltningen informerar 
 
1. Förvaltningschef Christina Josefsson informerar om: 
     
    - Art Made This, förslag till avtal med fastighetsägarna är klar och  
       bygglovshandlingar kommer att skickas in  
    - Budgetberedning med KS AU onsdag nästa vecka 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 97  

 
 

Status för förstudier för kultur- och 
fritidsnämndens investeringar 

Förvaltningen meddelar att det ej finns något nytt att rapportera 
beträffande status för förstudien för ny konstgräsplan i Väröbacka. Inte 
heller för Sjöaremossens bandybana. 
 
Förstudien för ny konstgräsplan i centrum är däremot klar och hanteras i 
ett separat ärende. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 98  
 
 

Status för kultur- och fritidsnämndens 
investeringar 

1. Fritidschef Maria Hagborg Lorentzon rapporterar att alla investeringar 
löper enlig plan utom Lindvallen vars investeringskostnader kommer att 
behandlas separat av kultur- och fritidsnämnden. 
 
2. Avdelningschef Jari Kajanne rapporterar om anpassningen av nya lokaler 
till Veddige ungdomsgård, VEGE, löper enligt plan. 
 
3. Kulturchef Ingemar Arnesson rapporterar att renoveringen och 
tillbyggnaden av Varbergs teater löper enligt plan 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 99  

 
 

Ny bad- och simanläggning i Varberg 

1. Anna-Karin Kvarnemar, projektledare från samhällsutvecklingskontoret, 
rapporterar att VFAB kommer att hålla möte med NCC den 18 september i 
syfte att ytterligare säkerhetsställa investeringskostnaderna för projektet. I 
övrigt finns inget nytt att rapportera. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 100 Dnr KFN 2017/0020 

 
 

Delårsrapport januari - augusti 2017 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  

 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför nämndens 

möte den 20 september. 

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

Beskrivning av ärendet 
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning” 

framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för 

kommunens uppföljning.  

 

Rapporten innehåller resultat som uppnåtts inom de strategiska målen och 

strategiska inriktningarna samt en verksamhetsbeskrivning. Rapporten 

innehåller även en ekonomisk analys av drift- och investeringsutfall med 

tillhörande prognos för helåret samt en uppföljning av nyckeltalen. Det 

finns även med en personaluppföljningsdel.  

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 31 augusti 2017. 

Delårsrapport januari – augusti 2017 

 

Övervägande 
Siffermaterial som presenteras i beslutsunderlaget är preliminärt och 

kommer uppdateras inför nämnden. Det preliminära driftutfallet efter 

augusti månad tyder inte på några anmärkningsvärda avvikelser från 

fastställd budget. För investeringsbudgeten är prognosen en budget i balans 

med Lindvallen som undantag. Tilläggsäskande beslutas inom kort i kultur- 

och fritidsnämnden för vidare beslut i kommunstyrelse och fullmäktige.  

 

Totalt sett är förvaltningens bedömning att prognosen för måluppfyllnad är 

god. En viss osäkerhet finns dock avseende målet ”attraktiv arbetsgivare”. 

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



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-09-06 7 
   

 

  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 
Kfn au § 101 Dnr KFN 2017/0011 

 
 

Internkontroll 2017 avstämning delår 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 
1. godkänna avstämningsrapport avseende internkontroll för januari-

augusti 2017.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-03-22, § 27 att anta förslag till 

internkontrollplan för 2017, med föreliggande riskanalys som underlag, att 

återrapportering till nämnden sker i samband med tertial- och 

delårsrapporten samt att slutredovisning sker i januari 2018. De beslutade 

internkontrollpunkterna för 2017 är: 

 
- Moms 

- Kvalitetssäkring och systematisering av statistik 

- Sjukfrånvaro kopplad till hög arbetsbörda 

 
Utöver dessa två, följer nämnden löpande upp ett antal periodiskt 
återkommande internkontrollpunkter. Dessa är: 
 

- Hantering av föreningsbidrag i enlighet med gällande rutiner 

- Avtal 

- Kontanthantering 

- Direktupphandling 

- Beslut fattade på delegation 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 24 augusti 2017. 

Redovisning av internkontroll. 

 

Jämställdhetsbedömning 
Jämställdhetsbedömning är ej relevant vad gäller internkontrollen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 102 Dnr KFN 2017/0142 
 
 

Handlingsplan för långsiktig inkludering 2017–
2022 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta   
 
1. godkänna handlingsplan för långsiktig inkludering  
 
2. följa upp och revidera handlingsplanen en gång per år med början i 

september 2018. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Den 14 februari 2017 antog kommunfullmäktige i Varbergs kommun en 

strategi för långsiktig inkludering. Inkluderingsstrategin syftar till att alla 

invånare i kommunen oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ha samma 

rättigheter, möjligheter och skyldigheter att förverkliga och utveckla sitt 

vardagsliv samt känna sig delaktiga. 

 

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

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

mål- och budgetplaneringsarbetet.  

 

Utifrån de gemensamt framtagna målområdena och åtgärderna ska varje 

styrelse och nämnd ta fram egna aktiviteter. Dessa utgör tillsammans 

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

aktiviteter kopplade till samtliga åtgärder. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 25 augusti 2017. 

Handlingsplan för långsiktig inkludering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 103 Dnr KFN 2017/0094 
 
 

Remiss: Motion om fri entré under vissa tider till 
kommunala badanläggningar för personer över 
65 år som är bosatta i kommunen 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 
1. avstyrka motionen.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda Berggren (S) föreslår att motionen tillstyrkes. 
 
Christofer Bergenblock (C) yrkar på bifall till förvaltningens beslutsförslag. 
 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 

beslutar i enlighet med Christofer Bergenblocks (C) förslag.  

 

Beskrivning av ärendet 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige med önskan om att under 

vissa tider ha fri entré till badanläggningar för personer över 65 år bosatta i 

Varbergs kommun.  

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 28 augusti 2017. 

Motion från Roland Ryberg (S) om fri entré under vissa tider till 

kommunala badanläggningar för personer över 65 år som är bosatta i 

kommunen. 

 

Övervägande 
Beslut har tagits i kommunfullmäktige om nybyggnation av simanläggning 

på samma plats som nuvarande simhall på Håsten ligger. Detta innebär att 

under byggperioden sommaren 2018 till planerad öppning av ny 

anläggning januari 2021 kommer den prioriterade verksamheten vara 

simundervisning och föreningsverksamhet. Allmänheten kommer att ha 

mycket begränsad tillgång till de kommunala anläggningarna under 

perioden. I samband med att den nya anläggningen tas i drift kommer nya 

möjligheter att finnas och motionärens tankar kring rörelse och folkhälsa 

kopplat till pensionärer kan tas i beaktande. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 104 Dnr KFN 2016/0010 

 
 

Förstudierapport - ny konstgräsplan centrum 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 
1. godkänna framtagen förstudierapport avseende ny konstgräsplan på 
Håstens idrottsplats 
 
2. att investeringen ska ske i enlighet med alternativ 1 i förstudierapporten  

 
3. godkänna en investeringskostnad om 12 050 tkr 
 
4. lägga in objektet 32263 Konstgräsplan Centrum i nämndens 

investeringsplan med förslag på genomförande 2018. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Idag finns fyra konstgräsplaner i Varbergs kommun. Dessa är lokaliserade 

till Tvååker, Träslövsläge, vid Påskbergsvallen i central orten och Veddige. 

Det är planerat för ytterligare en konstgräsplan i området Väröbacka/Bua.  

 

Då fotbollen är den största idrotten, med över en tredjedel av alla idrotts-

aktiviteter och numera bedrivs året runt, så finns det behov av ytterligare 

konstgräsplaner för verksamheten. Fördelen med just konstgräsplaner är 

att de är spelbara i princip året runt, de kan användas flera gånger per dag 

och kräver inte samma underhåll som en naturgräsplan gör. Ett antal olika 

lägen har diskuterats, men för att hålla nere investeringsvolymen har 

främst lägen som redan har omklädningsmöjligheter varit de placeringar 

som diskuterats.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen har tagit fram en åtgärdsvalsstudie för ny 

konstgräsplan i centrum. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 31 

augusti 2016, dnr KFN 2016/0010, att hemställa hos kommunstyrelsen att 

genomföra en förstudie enligt de i åtgärdsvalsstudien föreslagna alternativ 

samt godkänna en förstudiekostnad om 400 tkr. Förutsättningar för 

finansiering av ny konstgräsplan i centrum skulle utredas i förstudiearbetet. 

Kommunstyrelsen beslutade 27 juni 2017, dnr KS 2016/0437, att ge 

samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för ny 

konstgräsplan enligt lägsta möjliga miljöbelastning, inklusive 

planbelysning, mål, avbytarbås, läktare och stängsel på föreslagen plats 

enligt alternativ 1 i åtgärdsvalet, daterat 18 augusti 2016 samt godkänna en 

förstudiekostnad om 200 tkr. 
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Sparbankstiftelsen har i maj 2017 beslutat lämna bidrag till en ny 

konstgräsplan i centrum och har villkorat att det mest miljövänliga 

alternativet används och att underhållet sköts enligt leverantörens 

förskrifter. Förstudiearbetet har bedrivits med inriktning enligt 

Sparbankstiftelsens beslut och flera alternativ har utretts. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 31 augusti 2017. 

Åtgärdsvalsstudie, KFN 2016/0010. 

Förstudieuppdrag, KS 2016/0437 § KS 164. 

Bidrag till konstgräsplan centrum, KS 2016/0437–5. 

Förstudierapport – konstgräsplan centrum. 

 

Övervägande 
Varbergs kommun är i behov av fler konstgräsplaner. Det har skett en 

utbyggnad under senare år, men behovet är fortfarande stort. Trycket från 

föreningarna på fler träningstider är stort, framförallt i centrum.  Genom  

denna satsning att bygga ytterligare en konstgräsplan så föreningarna växa 

och erbjudas fler träningstimmar. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 105 Dnr KFN 2014/0050 
 
 

Ökad investeringsram Lindvallen ny- och 
ombyggnad 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  

 

1. exkludera bevattningsanläggningen ur projektet då det inte är praktiskt 

genomförbart i dagsläget 

 

2. föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsramen för projektet  
34031 Lindvallen med 2 950 tkr till totalt 16 100 tkr. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Den 15 november 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om en 

investeringsram på 13 150 tkr för ny- och ombyggnad av Lindvallen. I 

projektet ingick: 

• om- och tillbyggnad av befintligt klubbhus 

• ny omklädningsbyggnad 

• belysning på A-plan 

• automatiserad bevattning av för A- och B-plan 

• tillgänglighetsanpassningar vid anläggningen 

 

Vid anbudstidens utgång fanns enbart ett komplett anbud, av två inkomna. 

Anbudet visar en högre produktionskostnad än vad som avsatts  i budget. 

Merkostnaden uppskattas bl. a. bero på byggnation vintertid, vilket kräver 

”byggtält” och som inte var inkluderat i förstudien, för lågt satt ursprunglig 

budget samt generellt högt kostnadsläge i byggbranschen. 

 

I projektet ingick att skapa automatiserad bevattning av A- och B-plan. Vid 

projektering uppdagas att vattentrycket i befintlig vattenledning inte klarar 

en bevattningsanläggning. Kommunen har planer på att uppgradera 

vattentillförseln i Tofta, men oavsett den satsningen blir inte trycket 

tillräckligt, enligt det underlag som VIVAB lämnat. För att kompensera 

detta krävs en cistern som i sin tur tar vatten från en närliggande brunn. 

Merkostnad beräknas till ca 2 mnkr och är heller inte inkluderat i 

anbudsumman. Förslaget är   att bevattning får utföras som tidigare och att 

en ny förstudie görs för bevattningsfrågan specifikt framöver. 

 

Nytt anbud har kommit in efter att omfattningen minskats och exkluderat 

automatiserad bevattning i dagsläget. Det nya anbudet ligger till grund för 

nytt beslut om investeringsram för projektet. 
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Elförsörjning av Lindvallen i Tofta är problematisk eftersom det inte går att 

få mer än 125 A inleverans från Varbergsortens elbolag. För att kunna 

uppfylla belysningskrav för ny omklädningsbyggnad, ny belysning på A-

planen samt få till en driftsäker belysning av B-planen samt driften av 

robotgräsklippare så kommer en separat hemställan att göras till 

servicenämnden för LED-belysning istället för halogen som idag finns på 

planen och dessutom ligger med i investering för ny- och ombyggnad av 

Lindvallen.  

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 1 september 2017. 

Beslut förstudierapport och beräknade investering, dnr KFN 2014/0050. 

Beslut KF 2016-11-15 Budget 2017, plan 2018–2019, dnr KS 2016–0343. 

 

Övervägande 
Ursprunglig kalkyl var lågt beräknad. Då marknaden för byggentreprenörer 

är förmånlig, då det är många pågående byggnationer, så resulterar det i 

högre investeringskostnader.  

 

Om ökning av investeringsram inte godkänns krävs ett omtag av projektet, 

vilket troligtvis enbart kan minska kostnaderna genom en negativ 

förändring av nuvarande omfattning och innebär även en försening av 

genomförandet vilket i sin tur påverkar fotbollsverksamheten som i så fall 

pågår under byggnation och inte ger möjlighet för omklädning eller tillgång 

till klubbrum. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 106 Dnr KFN 2017/0115 

 
 

Förändring i fastighetsinvesteringsprocessen 

En genomlysning av kommunens investeringsprocess och fastighetsorgani-

sation gjordes under 2015 och som en del i revisionen ingick att revidera 

investeringsprocessen. Syftet med revideringen är att  

 

-  underlätta för brukare/hyresgäst att fokusera på behov och funktion.  

-  öka kopplingen till projektstyrningsmodellen  

- förtydliga ansvars-/arbetsfördelningen i respektive fas  

-  förtydliga grindar, beslutsunderlagen - vilka beslut som skall tas, när och  
     av vem.  
 
Kommunens fastighetsinvesteringar ska föregås av utredningar som på ett 

rationellt och förvaltningsgemensamt sätt säkerställer att rätt fastighets-

investeringar görs vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Arbetet med en fastig-

hetsinvestering, från behovsanalys till överlämning ska bedrivas enligt 

Varberg kommuns projektstyrningsmodell.  

Investeringsprocessen är indelad i nedan faser:  

 

- Behovsanalys  

-  Åtgärdsval  
-  Förstudie  

-  Projektutveckling  

-  Projektering  

-  Byggnation  

-  Överlämning  
 
Uppdaterad investeringsprocess berör än så länge enbart fastighetsinveste-

ringarna. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 30 maj 2017, § 232 beslutat att 

förslag till regelverk för hantering och handläggning av kommunens 

fastighetsinvesteringar skickas ut för remiss till samtliga nämnder, bolag 

m.fl.  

 
Arbetsutskottet diskuterar ärendet inför behandlingen nästa månad. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 107 Dnr KFN 2017/0128 

 

 

Överenskommelse om regional arena för 

kulturverksamhet mellan Region Halland och 

Varbergs kommun 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför nämndens 

sammanträde den 20 september. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslöt den 30 augusti 2017, § 82, att  
ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att inför nämndens 

sammanträde i september utarbeta en strategisk plan för de två arenorna 

Varbergs fästning och Världsarvet Grimton. 

 

Översyn av överenskommelser 

Driftnämnden Kultur och skola inom Region Halland beslöt 2017-04-20 att 

ge verksamheten i uppdrag att genomföra en översyn av överenskommelser 

för att genomföra Hallands kulturplan 2017–2020. Regionfullmäktige 

fastställde 2016 en ny kulturplan för 2017–2020. Genomförandet av planen 

kvalitetssäkras bland annat genom nya överenskommelser, genom översyn 

av bidragsregler, samt genom granskningar av ansökningar om stöd till 

kulturutveckling. Översynen genomförs av Kultur i Halland i samverkan 

med berörda kommuner, organisationer och kulturskapare.  

 

Bakgrund 

Region Halland och Varbergs kommun tecknade 2014 en överenskommelse 

om Varbergs fästning som regional arena för kulturverksamhet. De 

regionala målen och strategierna i Hallands kulturplan är en utgångspunkt 

för överenskommelsen liksom prioriteringarna inom olika 

utvecklingsområden. En samverkan mellan Region Halland och 

kommunerna är en förutsättning för att förverkliga innehållet i 

kulturplanen. En viktig utgångspunkt för överenskommelsen är därför 

kommunernas egna mål och utvecklingsplaner. Det är inget kommunbidrag 

som åsyftas utan det är till för platsers utveckling inom kommuner. Avtal 

tecknas dock inte med institutionerna utan med kommunerna.  
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Kulturdialog 

I april 2017 genomfördes en kulturdialog med Varbergs kommun där 

presidiet för kultur- och fritidsnämnden deltog tillsammans med ledamöter 

från driftsnämnden kultur och skola inom Region Halland.  

 

Kultur- och fritidsnämndens presidie framförde behovet av att lägga till 

ytterligare ett besöksmål med regionalt intresse att utveckla. Det är 

Grimetons radiostation som ett av världsarven i världen och det enda 

halländskt belägna. Därför borde det prioriteras och lyftas in i 

sammanhanget då det finns ett stort nationellt och internationellt intresse 

för Grimeton. Det är relevant att få två samverkansavtal om 

utvecklingsbidrag med Region Halland, ett för världsarvet Grimeton och ett 

för Varbergs fästning.  

 

Genomförande 

Driftsnämnden kultur och skola inom Region Halland ansvarar för 

processen med att ta fram nya överenskommelser och kommer att ta 

ställning till varje enskild ny eller förnyad sådan. Processen genomförs så 

att nya överenskommelser kan tecknas under senare delen av hösten 2017 

med giltighetstid från 1 januari 2018. Samtliga gällande överenskommelser 

löper ut den 31 december 2017. 

 

Region Halland vill att Varbergs kommun skriftligen ska sända in en 

beskrivning av den eller de verksamheter som kommunen skulle vilja ha en 

ny överenskommelse kring och en strategisk plan (nuläge, organisation, 

finansiering) för utvecklingen från och med 2018. Svaret ska vara insänt 

senast 1 september 2017. Under september och oktober sker 

dialogprocessen mellan kommunerna och Region Halland. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 6 september 2017. 

Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2017-08-30, § 

Förvaltningens beslutsunderlag daterat den 3 augusti 2017. 

Region Hallands kulturplan 2017 – 2020.  

 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden anser att det finns goda skäl att framhålla 

ytterligare en plats inom Varbergs kommun som en utvecklingsbar arena 

för kulturverksamhet. Därför ska Varbergs fästning även i fortsättningen 

ingå i överenskommelsen med Region Halland men även världsarvet 

Grimeton bör bli föremål för ytterligare en överenskommelse som ett 

utvecklingsbart besöksmål.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 108 Dnr KFN 2017/0085 

 
 

Yttrande - Samrådshandling till ändring av 
detaljplan VÄ74 för Bua Strand Syd, Varbergs 
kommun 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kultur- och fritidsnämnden  

 

1. tillstyrka förslaget till ny detaljplan för Bua strand, Bua 32:1 m.fl. 

förutsatt att man kan säkerställa att bebyggelsen anpassas till den unika 

karaktären i området. 

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

Beskrivning av ärendet 
Bua Strand har en säregen karaktär som inte har någon annan motsvarighet 

i Varbergs kommun då bebyggelsen ”växer ihop” med naturen genom 

byggnadernas enhetliga färgskalor och material samt att husen omges av 

grönska och närhet till havet. Då husen är placerade på en liten upphöjning 

har majoriteten av husen havsutsikt. Bua Strand är inte utpekat som ett 

fritidsområde i kommunens översiktsplan och ingår i tätorten Bua enligt 

fördjupning för Norra Kusten 2016. 

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ökad boendestandard i området 

genom fler kvadratmeter byggnadsarea utan att den unika karaktären i 

området går förlorad. Det gäller den karaktäristiska bebyggelsen som är väl 

anpassad till den enskilda tomtplatsen och till landskapet när det gäller 

placering, volym och utformning. Förslaget innebär att högsta tillåtna 

byggnadsarea ökar från 120 kvm till 180 kvm per tomt som är större än 

1300 kvm. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsunderlag daterat den 28 augusti 2017. 

Planbeskrivning och bestämmelser. Ändring av detaljplan VÄ74, VÄ75 och 

VÄ95 för Bua strand syd, samrådshandling 2017-05-11, Varbergs kommun. 

Att bygga vid kusten i Varberg – arkitekturprogram för Varbergs 

kommun. Utgiven av stadsbyggnadskontoret, Varbergs kommun 2003. 

 

Övervägande 
Då området Bua strand har en säregen karaktär som inte har någon 

motsvarighet i Varbergs kommun är det viktigt att eventuella ut- eller 

nybyggnader tar hänsyn till detta. I övrigt ser nämnden inte att planen 

påverkar kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 109 Dnr KFN 2017/0114 

 
 

Yttrande - detaljplan för Kaninen 1  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  

 

1. tillstyrka förslaget till detaljplan för Kaninen 1. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda Berggren (S) yrkar att detaljplanen omarbetas i skala och tillåten 
högsta nockhöjd. Planförslagets volymskiss visar på en alltför dominerande 
huskropp som inte passar in med omkringliggande fastigheter i skala och 
volym. Den förhöjning av gatuplanet som planeras avviker och skapar en 
barriär som inte är förenlig med det för övrigt öppna gaturummet inom 
området. 
 
Christofer Bergenblock (C) yrkar på bifall till förvaltningens beslutsförslag. 
 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 

beslutar i enlighet med Christofer Bergenblocks (C) förslag.  

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

Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger centralt beläget i Varberg, nordost om rutnätstaden vid 

korsningen Engelbrektsgatan och Sveagatan,  i ett område med främst 

mindre flerbostadshus och med ett antal mindre verksamheter. 

 

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett flerbostadshus med 

fyra våningar samt en inredd vind och ett parkeringsgarage i källarplan. 

Byggnaden utformas med sadeltak för att knyta an till omgivande 

bebyggelse. 

 

Förslaget ligger i linje med Översiktsplan för Varbergs kommun antagen av 

kommunfullmäktige 2010. Översiktsplanen anger att kommunens största 

utbyggnad ska ske i staden med en tät bebyggelse och ett effektivt 

utnyttjande av mark och tekniska resurser. Den aktuella fastigheten 

omfattas även av Översiktsplan för Varbergs kommun -Fördjupning för 

stadsområdet, från 2010. Den blandade bebyggelsen kring Varbergs 

stadskärna ska behållas och utvecklas genom komplettering och förnyelse. 

Riktlinjer för tillkommande bebyggelse är att den ska utgå från den aktuella 

platsens specifika kvaliteter och möjligheter.  
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Inom Kaninen 1 finns en 1,5 plans villa uppförd runt förra sekelskiftet samt 

ett tvåvånings flerbostadshus från mitten av 1900-talet. Byggnaderna är 

sammanbyggda längs en liten del av gavlarna. Villan är placerad i liv med 

gatan i nordvästra hörnet av planområdet och har plåtpanel i gult samt, 

sadeltak med takpannor. Flerbostadshuset har en förgård och är placerat 

öster om villan, fem meter in från Engelbrektsgatan. Huset har en ljusgrå 

plåtpanel och sadeltak med takpannor.  

Den befintliga villan som kommer att rivas vid ett genomförande av 

planförslaget är upptagen i Hallands bebyggelseinventering från 2009 och 

värderad till klass C, vilket innebär att byggnaden anses vara miljöskapande 

för området. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsunderlag daterat den 28 augusti 2017. 

Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Kaninen 1, 

samrådshandling, 2017-06-22, Varbergs kommun. 

 

Övervägande 
Förslaget förutsätter rivning av en byggnad som är klassad som 

miljöskapande för området, och upptagen i Hallands bebyggelseinventering 

från 2009. Trots detta anser förvaltningen att nyttan med ett effektivt 

utnyttjande av marken överväger. Förvaltningen vill dock poängtera vikten 

av att nya byggnader utformas för att smälta in i den befintliga miljön.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 110 Dnr KFN 2017/0133 

 
 

Yttrande detaljplan för Hägern 4,6 & 8 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 
1. tillstyrka förslaget till detaljplan för Hägern 4, 6 och 8. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda Berggren (S) yrkar att 
 
1.  Planen bör pröva möjligheten att det höga sexvåningshus som planeras 
på Hägern 4 istället placeras utmed Västkustvägen då det enligt 
planförslaget skulle komma att dominera gaturummet mot 
Engelbrektsgatan alltför mycket. 
 
2. Den planerade påbyggnaden på Hägern 4 och 8 bibehåller delar av sin 
tidstypiska karaktär vid förändringen av byggnadshöjden för att inte bli ett 
alltför historielöst tillägg i denna förtätning. 
 
Christofer Bergenblock (C) yrkar på bifall till förvaltningens beslutsförslag. 
 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 

beslutar i enlighet med Christofer Bergenblocks (C) förslag.  

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

Beskrivning av ärendet 
Planområdet består idag av sex flerbostadshus varav två är sammanbyggda. 
Planförslaget möjliggör uppförandet av två nya flerbostadshus samt 
påbyggnad med en fjärde våning på tre befintliga trevåningshus. En 
befintlig byggnad rivs för att ge plats åt ett av de nya husen.  
 
Förslaget innebär även tillförande av komplementbyggnader för cykelrum, 
förråd och soprum samt anläggning av två mindre parkeringsplatser. För 
att uppnå kravet på trafikbuller vid bostadsbyggnader uppförs ett 
bullerskydd längs Västkustvägen och en bit in på Engelbrektsgatan. 
 
Detaljplanens syfte är att förtäta bebyggelsen inom planområdet med 
bostäder. Förtätningen sker dels genom påbyggnad på tre befintliga 
byggnader och dels genom uppförandet av två nya flerbostadshus vid sidan 
om den befintliga bebyggelsen. Del av flerbostadshus på Hägern 6 rivs i 
samband med genomförande. 
 
Förslaget ligger i linje med Översiktsplan för Varbergs kommun antagen av 

kommunfullmäktige 2010 och som anger markanvändningen till ”blandad 

bebyggelse”. Översiktsplanen anger att kommunens största utbyggnad ska 

ske i staden med en tät bebyggelse och ett effektivt utnyttjande av mark och 
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tekniska resurser. Den blandade bebyggelsen kring Varbergs stadskärna ska 

behållas och utvecklas genom komplettering och förnyelse. Riktlinjer för 

tillkommande bebyggelse är att den ska utgå från den aktuella platsens 

specifika kvaliteter och möjligheter. 

 
 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 28 augusti 2017. 

Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Hägern 4, 6 och 8, 

samrådshandling, 2017-06-22, Varbergs kommun. 

 

Övervägande 
Nämnden har inga synpunkter på förslaget. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 111 Dnr KFN 2017/0123 

 
 

Yttrande gestaltningsprogram Birger 
Svenssons väg 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 
1. anta förvaltningens svar avseende gestaltningsprogram Birger Svenssons 
väg som svar som sitt eget.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Behovet av riktlinjer för utformning av Birger Svenssons väg i samband 

med pågående och framtida stadsförnyelse har formulerats av hamn- och 

gatunämnden som framfört önskemålet att byggnadsnämnden ansvarar för 

ett gestaltningsprogram för området. Detaljplanearbete pågår vid den södra 

delen av vägen och programförslaget har avgränsats till aktuell del, mellan 

Brunnsbergsvägen i norr till Baggens gränd i söder, där planerna för det 

nya stationsområdet tar vid. 

 

Gestaltningsprogrammets syfte är att ange riktlinjer så att gatan som helhet 

förmedlar en positiv bild till såväl tillfälliga besökare som boende. Det ska 

vara en grön miljö som inbjuder till hållbara transporter som promenader 

och arbetspendling med cykel och den ska berätta om det kulturhistoriskt 

viktiga området som starkt bidragit till Varbergs identitet. Mötet med 

staden handlar om att visa upp en entré och markera att man närmar sig 

staden och dess stadskärna.  

 
Förslaget innebär att Birger Svenssons väg planteras med trädallé och 

byggs om till smalare körfält med passager till de generösa och väl belysta 

utrymmen som ordnas för gående och cyklister. Programmet ska vara 

vägledande för gestaltningen av det offentliga rummet på Birger Svenssons 

väg och för bebyggelsen vid vägen. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 28 augusti 2017. 

Gestaltningsprogram för Birger Svenssons väg – södra delen. 

Samrådshandling, 2017-06-22, Varbergs kommun 

 

Tryggt och jämställt ljus - Principer och metoder för att med ljussättning 

stärka tryggheten i stadsmiljöer.  Med jämställdhetsperspektiv som en 

utgångspunkt. Utgiven av Alingsås kommun 2010 
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Övervägande 
Förvaltningen vill betona vikten av att på ett tidigt stadium i 

planeringsarbetet involvera och ta tillvara på möjligheter för konstnärlig 

gestaltning. När man på detta sätt tar ett helhetsgrepp på området runt 

Birger Svenssons väg möjliggör det andra former av konstnärlig gestaltning 

än de traditionella, skulpturala. Exempelvis kan man använda sig av olika 

former av ljussättningar som ger effekt av rumslighet. Att platsens 

rumslighet förstärks ger också en ökad trygghetsupplevelse, vilket är 

positivt ur jämställdhetssynpunkt. 

 

För platsbildningen som planeras i söder vid Kyrkogårdsbacken finns det 

stora möjligheter att knyta an till den historiska kontexten vid utformandet 

av en eventuell lek- och parkmiljö. I anslutning till Birger Svenssons väg 

ligger Getakärrs kyrkoruin, den äldsta kända kyrkobyggnaden i Varbergs 

församling, troligen anlagd kring år 1300. Förutom att göra kyrkoruinen 

mer tillgänglig genom exempelvis belysning och gångstig kunde man också 

utforma den nya miljön i dialog med platsens kulturmiljöhistoria. Ett gott 

exempel är den populära Spööökitetsparken som i utformning samspelar 

med den närliggande Varbergs fästning. Man kan även se över behov av 

exempelvis ett utegym eller liknande yta för spontanidrott. Omgivningen, 

med både nyproduktion av bostadshus och befintlig villabebyggelse i 

närområdet, ger här möjlighet till att skapa gemensamma aktivitetsytor och 

miljöer. 

 

Vad gäller den planerade parkmiljön vid Teater Halland föreslås att den bör 

utformas med tanken om en mötesplats för boende i området, där det också 

avsätts medel för konstnärlig gestaltning. Förslagsvis kunde man anknyta 

till teaterns verksamhet genom att inkorporera en amfiteater-form eller på 

något sätt referera till platsens industrihistoria i och med Monarkfabriken. 

Detta kan göras utan att frångå riktlinjen att området till stor del ska vara 

grönyta. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, Norrgatan 25, kl. 9.00-

12.40 

Beslutande Christofer Bergenblock (C), ordf. 

Linda Berggren (S) 

Sven Andersson (M) 

 

Övriga deltagare Ingemar Arnesson, kulturchef 

Emelie Birgersson, kommunikatör  

Anna Frid, kommunikatör 

Christina Josefsson, förvaltningschef 

Jari Kajanne, avdelningschef 

Johan Suomela, ekonom 

Mia Svedjeblad, lokalstrateg 

 

Utses att justera 

 

Sven Andersson 

 

Justeringens plats 

och tid 

 

Kultur- och fritidsförvaltning, 2017-10-10 

  

Sekreterare Jolanta Mittag 

 

 

Ordförande Christofer Bergenblock Paragraf 112–122 

Justerande Sven Andersson 

    

 

 

 
Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 

 

Organ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  4 oktober 2017 

Datum då anslaget sätts upp 12 oktober 2017 

Datum då anslaget tas ned   3 november 2017 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kultur- och fritidsförvaltning 

Underskrift Jolanta Mittag 
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Kfn au § 112  

 
 

Förvaltningen informerar 

1. Förvaltningschef Christina Josefsson rapporterar om: 
 
- inventering av behov av friskvårdsinsatser pågår på förvaltningen 

- ändringar i rumsindelningen på förvaltningens administrativa del 

- Varberg Direkt, lägesrapport 

- en annan modell för löneprocessen i Varbergs kommun 

- nytt uppdrag från kommunstyrelsen om aktiva seniorer;  

   utredningsarbetet har påbörjats 

- personalfrågor 

 
2. Kulturchef Ingemar Arnesson rapporterar om: 
 
- studiebesök i Malmö och Helsingör 

- Materiell tanke – vernissage på Komedianten 7 oktober 

- status för Art Made This-projektet 

- personalärenden 

 
3. Avdelningschef Jari Kajanne rapporterar om: 
 
- Centralenfesten med bland annat konserter nu på lördag den 7 oktober 

- Rosenfredskolan – anpassning av lokaler 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 113 Dnr KFN 2017/0020 

 
 

Månadsrapport september 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  
 
1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför nämndens 
sammanträde den 18  oktober.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget uppgår till 147 708 tkr efter 

september månad och därmed har ingen förändring av budgeten skett 

under månaden. 

 

Nämndens preliminära driftutfall efter september månad uppgår till 

110 737 tkr vilket motsvarar ett användande av budgeterade medel på 75 % 

vilket ligger på samma förbrukning som föregående år. Utfallet är i kronor 

6 478 tkr högre än föregående år vilket indikerar en nettokostnadsökning 

på 6,2 %. Ökningen skall ställas i relation till budgeterade medel som ökat 

med 5,7 %. 

  

Av den totala investeringsbudgeten på 3 750 tkr beräknas inga avvikelser 

inträffa. Hittills har 2 089 tkr upparbetats. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 29 september 2017. 

Månadsrapport september 2017 

 

Övervägande 
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 114  

 
 

Avstämning av kultur- och fritidsnämndens 
investeringar 

Förvaltningens lokalstrateg Mia Svedjeblad informerar: 
 
Pågående projekt 
Ungdomsgård Vege – lokalanpassning klar och tillträde ges runt 10 

oktober. Invigning planeras till den 28 oktober. 

 
Varbergs teater – verksamhet i teatern upphört. Byggstart har skett. 

Markarbete pågår. Driftöverlämning 28 februari 2018. Invigning planeras 

till mars 2018. 

 
Omklädning Ankarvallen – Arbete med etablering pågår och byggstart sker 

snart. Planerad slutbesiktning maj 2018. Planerad inflyttning augusti 2018. 

Schaktmassor läggs på angränsande, ojämn C-plan. Kortsidesläktare utreds 

separat.  

 

Lindvallen IP – inkommet anbud ligger över budget. Automatiserad 

bevattning exkluderades från projektet och hanteras separat framöver. 

Separat tilläggsäskande på 2 950 tkr. Projektet försenat. Begäran om 

tilläggsanslag har skickats till fullmäktige för beslut. 

 

 
Projekt med färdig förstudie, avvaktar fullmäktiges beslut: 
 
Löparbanor Påskbergsvallen – beräknad reinvestering 2 000 tkr. 

Beräknad projektstart 1 januari 2018 och driftöverlämning april 2018. 

 
Konstgräsplan Centrum – ny konstgräsplan byggs på Håstens grusplan till 

en kostnad av 12 050 tkr. Bidrag från Sparbankstiftelsen 7 000 tkr. 

Byggstart planeras våren 2018, driftöverlämning hösten 2018. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 115  

 
 

Status för förstudier för kultur- och 
fritidsnämndens investeringar 

Lokalstrateg Mia Svedjeblad rapporterar: 
 
Konstgräsplan Norra kusten – markägare hittad som vill sälja mark vid 

Väröbacka skola. 

 
Omklädning Sjöaremossen – förstudie beräknas klar under oktober för 

beslut i kultur- och fritidsnämnden i november.  

 
Ungdomsgård i Bua – ombyggnation kvartal 1 2018. Invigning kvartal 2 

2018. 

 
Kyrkskolan i Tvååker – samnyttja lokal för ungdomsgård, kulturskolan och 

föreningsliv. 

 
Societetsscenen – montering av trossar, uppfräschning backstage. 
 
Rosenfredskolan – behov av anpassning i lokaler, viss ombyggnation mm. 
 
Äskande till serviceförvaltningen: personallokaler på Påskbergsvallen samt 

personaltoalett i Veddige bibliotek. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Kfn au § 116  

 
 

Ny bad- och simanläggning  

Lokalstrateg Mia Svedjeblad rapporterar: 
 
- Projektering med NCC har startat den 3 oktober. 
 
- Verksamheten arbetar med lokalprogram, sambandschema, hur stora  
   personalutrymmen skall vara. 
 
- Spetskompetens upphandlad till stöd för förvaltningen. 
 
- Evakueringsplan kommer tas fram och inkluderas i  
   kommunikationsplan. 
 
- Planerad rivning juli/augusti 2018.  
 
- Slutbesiktning oktober 2020 och invigning kan ske i januari 2021. 
 
- Diskussion förs gällande ytor, plan 2 i ishallen. 
 
Arbetsutskottet diskuterar tidplanen för namntävling.   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 117 Dnr KFN 2017/0115 

 
 

Svar remiss reviderad 
fastighetsinvesteringsprocess 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  

 

1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför nämndens 

sammanträde den 18 oktober. 

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

Beskrivning av ärendet 
Förslag på ny fastighetsinvesteringsprocess har tagits fram av 

samhällsutvecklingskontoret. Tanken är att plocka ur 

fastighetsinvesteringars process ur befintlig investeringsprocess, som 

beslutades gälla från budgetår 2015. Beslut fattades i KS 2013-06-25, dnr 

KS 2013/0033. 

 

Kommunen hade en revision 2015 som identifierade en oklarhet i processen 

för investeringar gällande roller och ansvar. En genomlysning av befintlig 

investeringsprocess och fastighetsorganisation startades upp under ledning 

av extern konsult. Syftet var att tydliggöra koppling till projektstyrnings-

modellen som kommunen arbetar efter, förtydliga ansvar- och 

arbetsfördelning, grind för beslut och vilka faser processen skulle bestå av. 

Kommunen kommer även att ta fram en lokalförsörjningsprocess som 

samverkar med investeringsprocessen. Det är av vikt att kommunens 

fastighetsinvesteringar föregås av utredningar som på ett rationellt och 

förvaltningsgemensamt sätt säkerställer rätt satsningar, vid rätt tillfälle och 

rätt plats. Nuvarande investeringsprocess är uppdelad i fyra faser: 

 

1. Åtgärdsval 

2. Förstudie 

3. Genomförande 

4. Driftsättning 

 

Förslag på reviderad fastighetsinvesteringsprocess har sju faser: 

 

1. Behovsanalys 

2. Åtgärdsval 

3. Förstudie 

4. Projektutveckling 

5. Projektering 
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6. Byggnation 

7. Överlämning 

 
Enligt samhällsutvecklingskontoret är förslaget väl genomarbetat och 
förväntas möta de krav som ställs på noggrannhet och uppföljning under 
alla faser i processen. Under ekonomi och verksamhet beskrivs att 
kostnaderna för verksamheterna inte kommer att öka. 
 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 6 oktober 2017. 

Reviderad fastighetsinvesteringsprocess, dnr KS 2017/0357–1 

Befintlig investeringsprocess, KS 2013/0033 

Bilaga remisskommentarer 

 

 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden har valt att beskriva sitt övervägande i två 

delar. En för övergripande kommentarer och en mer detaljerad, separat 

bilaga som hanterar de bilagor som beskriver de olika faserna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 118 Dnr KFN 2017/0110 

 
 

Lokalanpassning Veddige bibliotek 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 
1. godkänna åtgärdsvalsstudien gällande ny personaltoalett i Veddige 

bibliotek 
 

2. hemställa hos servicenämnden att få ta i anspråk 300 tkr ur 
servicenämndens investeringskonto 32220 ”anpassning fastighet” 
avseende lokalanpassningar i Veddige bibliotek. 

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

Beskrivning av ärendet 
Befintlig toalett på Veddige bibliotek uppfyller inte arbetsmiljölagens krav 

(AFS 2009:2 §102) gällande toalettrum. Idag finns enbart en toalett i 

Veddige bibliotek som används av personal och allmänhet vilket inte är 

optimalt ur flera hänseende, bl a smittorisker. Problemet har diskuterats en 

lång tid och nu behöver åtgärd göras för personalen och deras arbetsmiljö. 

En ny toalett (HWC) byggs i anslutning till entré och befintlig toalett. 

Denna efterlever krav på tillgänglighet med rullstol och har ett skötbord 

som kan fällas ner vid behov. Det gör att befintlig toalett kan fräschas upp 

och bli en unik personaltoalett. Arbetet planeras genomföras så snart beslut 

om medel är fattat i servicenämnd. Det kan medföra begränsningar i 

öppethållande av verksamheten under den månadslånga byggtiden om inte 

temporära lösningar kan ske under tiden.  

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 21 september 2017. 

Åtgärdsval lokalanpassning Veddige bibliotek 

 

 

Övervägande 
Det finns inga andra alternativa lösningar för att möta arbetsmiljöverkets 

krav om inte personalen i verksamheten ska behöva stänga entrédörren för 

att kunna gå på toaletten. Insatsen skapar dessutom ett nytt HWC som har 

korrekt utformning för tillgänglighet med rullstol. Skötbord installeras som 

går att fälla ihop efter nyttjandet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 119 Dnr KFN 2016/0156 

 
 

Remiss - Handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  
 
1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför nämndens 

sammanträde den 18 oktober.  

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

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun saknar idag ett strukturerat utvecklingsarbete och en 

beredskap för att förebygga och hantera våldsbejakande extremism. Det är 

viktigt att betona behovet av att kartlägga samtliga grupperingar som kan 

ha anknytning till den våldsbejakande extremismen. Varbergs kommun ska 

framöver komplettera kartläggningen med fakta och analyser rörande de 

övriga grupper/miljöer som av regeringen betraktas som våldsbejakande 

extremistiska. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 25 september 2017. 

Remiss: Ks au § 576 2016-12-13. Handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism 

 

 

Övervägande 
Arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism fordrar tätt 

samarbete mellan kommunala nämnder och bolag samt mellan kommunen 

och externa instanser som till exempel nationella samordnaren, polisen, 

länsstyrelsen, civilsamhället och enskilda medborgare. Det är därför av stor 

vikt att kommunen har en utsedd funktion och tydlig organisation som kan 

ta ett övergripande ansvar för den här frågan. Att Räddningstjänsten Väst 

får uppdraget att i ett styrdokument definiera och tydliggöra organisation 

och struktur är bra. 

 

I strategin bör även perspektiv och ansvar kring det reaktiva arbetet lyftas 

fram samt arbetet med eventuella återvändare från konfliktzoner. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 120 Dnr KFN 2017/0138 

 
 

Varbergs 4H-krets: ansökan om bidrag till 4H 
klubbarna i Varbergs 4-krets 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  

1. bevilja Varbergs 4H-krets ett bidrag om 25 tkr för säsong 2017. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs 4H-krets har sedan 2013 inkommit med en ansökan om att 

erhålla ett extra bidrag för den verksamhet man bedriver som inte omfattas 

av de bidragsregler som trädde i kraft 2012.  

Det nya i bidragsreglerna från 2012 jämfört med tidigare och som drabbar 

4H-klubbarna hårdare än andra är att ledarutbildningsbidraget och 

grundbidraget slagits ihop till ett gemensamt bidrag. Från 2015 har 

bidragsreglerna dessutom förändrats ytterligare vilket inte heller gynnar 

4H-klubbarna. Med anledning av dessa förändringar förlorar 4H-kretsen 

enligt den egna beräkningen ca 40 tkr utifrån den redovisade verksamhet 

man bedriver jämfört med tidigare bidragsregler (före 2012). 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens beslutsförslag daterat den 25 september 2017. 

Varbergs 4H-krets ansökan daterad den 9 augusti 2017. 

 

Övervägande 
Förvaltningen föreslår att Varbergs 4H-krets får ett extra bidrag om 25 tkr 

för säsongen 2017. Förvaltningen föreslår ett lägre bidrag än tidigare år 

beroende på att 4H-kretsen har minskat sin inrapportering av lokalt 

aktivitetsstöd (LOK-stöd) då två av föreningarna som tidigare rapporterat 

inte har rapporterat någon verksamhet för våren 2017.  

Anledningen till att 4H ändå ska kompenseras är att man, förutom vanliga 

aktiviteter som ryms inom aktivitetsstödet, även bedriver verksamhet som 

inte är att betrakta som ”godkända” aktiviteter enligt gällande 

bidragsregler, men som är en mycket viktig del av verksamhetens kultur 

och filosofi. Det unika man fokuserar på är 4H-företag. Barn från 7 år och 

uppåt får chansen att driva ett eget företag och lära sig att ta ansvar för 

detta. Detta är aktiviteter som sker löpande under en längre tid och mellan 

de ordinarie, godkända aktivitetstillfällena. För att denna unika verksamhet 

ska kunna fortgå anser förvaltningen att ett extra bidrag ska betalas ut. 
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Varbergs 4H-krets har erhållit 25 000 kr i verksamhetsbidrag för år 2014, 

30 000 kr för år 2015 och 30 000 kr för år 2016. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 121 Dnr KFN 2017/0081 

 
 

Remiss - motion om generationsbryggor 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta  

1. avstyrka motion om att aktivt arbeta för generationsbryggor i kommunen 

då det redan sker i olika former i föreningars regi. 

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

Beskrivning av ärendet 
Motion har lämnats till kommunfullmäktige om generationsbryggor från 
Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD).  Motionen handlar om att ta 
tillvara äldres kunskap och berättelser och låta barn ta del av dessa. På 
detta sätt skulle halländsk kultur och historia bevaras. I motionen beskrivs 
generationsbryggor som möjliggör möten mellan barn och äldre. Motionen 
föreslår att Varbergs kommun genom samverkan mellan äldreboenden, 
föreningar och skolor aktivt arbetar för införandet av generationsbryggor i 
kommunen. 
 
Motionen har lämnats för yttranden till barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt till socialnämnden.  
 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag daterat den 25 september 2017. 

Remiss – Motion om generationsbryggor 

 

Övervägande 
Nämnden ser positivt på samverkan mellan de som bor på äldreboende, 
föreningar och elever på olika skolor där möten skapar erfarenhet- och 
kunskapsutbyte mellan generationerna. 
 
I både kultur och idrottsföreningar sker idag ett utbyte mellan generationer. 
Bidragsbestämmelserna klargör även att föreningar behöver minst tio 
medlemmar under 20 år för att vara bidragsberättigade, vilket skapar en 
drivkraft hos föreningar med äldre medlemmar att tillgängliggöra sin 
verksamhet för yngre kommuninvånare.   
 
Vidare ser kultur- och fritidsnämnden att kommunens föreningar är 
bildade och utformade efter att ta tillvara på medlemmarnas intresse av 
verksamheten.  Det finns således sällan en strävan efter ålderssegregation. 
Detsamma gäller för kultur- och fritidsnämndens egna verksamheter. 
Exempelvis är vattengympa en verksamhet som är anpassad utifrån 
seniorers behov men är tillgänglig även för yngre målgrupper.  
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Som beskrivs ovan återfinns idag redan generationsbryggor i kommunens 
föreningar. De föreningar som har intresse av att arbeta mot skola och 
äldreboenden gör det idag i den utsträckning de har möjlighet och 
förutsättningar till. 
 
Nämnden föreslår därför att motionen avstyrkes då det redan idag finns 
generationsbryggor inom föreningar och samverkan sker mellan föreningar 
och äldreboenden och skolor. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 122 Dnr KFN 2017/0144 

 
 

Sammanträdestider 2018 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 

1. fastställa följande sammanträdestider för arbetsutskottets möten 

2018 

 
17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 5 juni (tisdag),  
15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november och 5 december  
 

2. föreslå nämnden att fastställa följande sammanträdestider för 

nämndsmöten 2018 

 
31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti,  

             26 september, 24 oktober, 21 november och 19 december.     

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

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har att fastställa nästa års sammanträdestider. 

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

 
 
 



14. Delegeringsärenden

1. Grimetons Idrottsklubb – 30 000 kr i särskilt verksamhetsbidrag. Beslut: Jari Kajanne.
Dnr KFN 2017/0149. 

2. Bidrag till fototävling online – 750 kr. Beslut: Jari Kajanne. Dnr KFN 2017/0143.

3. Bidrag 20 000 kr till kortfilminspelning av Fasader. Beslut: Jari Kajanne. Dnr KFN
2017/0134. 


	Dagordning
	4. Förvaltningen informerar
	5. Avstämning kultur- och fritidsnämndens investeringar
	6. Status för förstudier för kultur- och fritidsnämndens investeringarD
	7. Månadsrapport september
	8. Svar remiss reviderad fastighetsinvesteringsprocess
	9. Lokalanpassning Veddige bibliotek
	10. Remiss - handlingsplan mot våldsbejakande extremism
	11. Remiss - motion om generationsbryggor
	12. Sammanträdestider 2018
	13. Rapporter
	14. Delegeringsärenden



