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Dnr

Ny bad- och simanläggning - information
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Anna-Karin Kvarnemar, projektledare SUK, informerar om nuläget i
anläggning av ny bad- och simanläggning.
• Historik
• Förstudie
• Projekteringsfas 1
• Bygglovsanmälan inskickad
• Högre kostnad
• Besparingar
• Förenklingar
• Beslutsprocessen
• Entreprenörskontrakt
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 116

Sammanträdesprotokoll
2018-09-26

4

Dnr

Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Mari Hagborg Lorentzon, tjänsteförättande förvaltningschef,
informerar:
- Åkulla Outdoor, 29 september.
2. Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur, informerar:
- Barnfestivalen utvärderas och dokumenteras. Information sker på
nämndens sammanträde i oktober.
- Kulturfrukost 29 september.
3. Anna Nilsson, enhetschef ungdom, återrapporterar om vilka åtgärder
som vidtagits efter skadegörelsen vid Träslövsläge.
- Samordning har inletts mellan olika aktörer på Läjet, så som föreningar
och skolans rektorer.
- Samverkansgrupp tillsammans med andra förvaltningar och
myndigheter ska ha ett första möte i november.
- Ungdomsgården jobbar med att vara ute och prata med ungdomarna
som rör sig runt skolan.
4. Erica Giannini, ny personalstrateg, presenterar sig för nämnden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0048

Delårsrapport januari-augusti 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna delårsrapport för januari - augusti 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt ”Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning”
framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för
kommunens uppföljning.
Rapporten innehåller resultat som uppnåtts inom de strategiska målen och
strategiska inriktningarna samt en verksamhetsbeskrivning. Rapporten
innehåller även en ekonomisk analys av drift- och investeringsutfall med
tillhörande prognos för helåret samt en uppföljning av nyckeltalen. Det
finns även med en personaluppföljningsdel.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2018.

Jämställdhetsbedömning
En jämställdhetsbedömning görs i beslutsunderlaget för mål och
inriktningar.

Ekonomi och verksamhet
Det ekonomiska driftutfallet efter delåret tyder inte på några
anmärkningsvärda avvikelser från budget inklusive ianspråktagna medel ur
resultatreserven. Därmed kvarstår prognosen som tidigare angetts, det vill
säga ett underskott på 445 tkr. För investeringsutfallet är prognosen i nivå
med budget.
Nämndens verksamheter och dess uppsatta mål följer i stort sett plan.
Avtalstroheten uppgår till 68 procent efter delåret. För kommunen som
helhet ligger avtalstroheten på 91 procent och vid samma tidpunkt förra
året var nämndens avtalstrohet 76 procent. Trots flertalet
beställarutbildningar senaste åren är sifforna nere på en alldeles för låg
nivå. Upphandlingsenheten har därför för avsikt att anordna en utbildning
för kultur- och fritidsförvaltningen under 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Information - Magisteruppsats,
juniorverksamhet
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hanna Erixon, föreningscoach, informerar om en magisteruppsats som
skrivits om för juniorverksamheten och de slutsatser som skribenterna
dragit om verksamhetens betydelse och hur den kan utvecklas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0031

Åtgärdsvalsstudie - aktivitetspark för skate
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna åtgärdsvalsstudie om aktivitetspark för skate.
2. hemställa hos kommunstyrelsen om att genomföra förstudie för
byggnation av aktivitetspark för skate vid Varbergs idrottshall i enlighet
med alternativ 1 i åtgärdsvalsstudien.
3. godkänna en förstudiekostnad om 250 tkr och att denna kostnad belastar
kultur- och fritidsnämndens resultatreserv om projektet ej genomförs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har tillsammans med
samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadskontoret utrett olika
lokaliseringar för en multipark i Varberg. Slutligen identifierades en plats
söder om Kärleksparken och ett arbete med att förändra detaljplan gjordes.
2017-11-28 beslutade kommunstyrelsen att avbryta projekt multipark då
Länsstyrelsen lät meddela att planerad anläggning ligger inom 100 meter
från strandlinjen vilket kräver strandskyddsdispens. Då kommunen inte
redovisat ytterligare alternativ som kan tillgodose behovet utanför
strandskyddet, så anser Länsstyrelsen att det saknas skäl för upphävande av
strandskydd. I samma beslut av kommunstyrelsen uppmanades kultur- och
fritidsnämnden att initiera en åtgärdsvalsstudie gällande aktivitetspark för
skate, med tydlig bäring på idrott och fritid.
2018-02-28 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att
genomföra en åtgärdsvalsstudie för ny aktivitetspark för skate som är till för
både föreningsliv och allmänhet.
I enlighet med kommunens vid beslutets då gällande regler och
arbetsmetoder för investeringar har förvaltningen gjort en
åtgärdsvalsstudie när det gäller en aktivitetspark för skate.

Beslutsunderlag
Åtgärdsvalsstudie – aktivitetspark för skate
Beslut KS, § 295, uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att initiera
åtgärdsvalsstudie

Jämställdhetsbedömning
Skateboardåkning är traditionellt sett en mansdominerad idrott där
utövarna består av 80 procent män/pojkar. Könsfördelningen i Varbergs
skateboardföreningar skiljer sig något från rikssnittet med en högre andel
tjejer i verksamheten. Varbergs skateboardklubb har 29 procent
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flickor/kvinnor vilket är högre än riksgenomsnittet. Det beror med stor
sannolikhet på att föreningen arbetar aktivt med ett ökat fokus på flick- och
damskejt. Föreningen ”Ufo 2000” har 74 procent kvinnliga medlemmar.
Ufo 2000 är en liten förening med 27 medlemmar, de har inte redovisat
ungdomsverksamhet senaste året. De utomhusmöjligheter som erbjuds
idag synes inte fylla flickors behov då andelen flickor minskar stort på
föreningarnas aktiviteter när den flyttas till rampen i Sjöallén.
En ny anläggning där det erbjuds möjlighet att utöva skateboardåkning på
olika nivåer gynnar arbetet med att locka fler tjejer till sporten och på så
sätt jämna ut könsfördelningen. En viktig aspekt är att göra denna yta
tillgänglig, trygg, bra belyst och med toalettmöjligheter. Det ökar
förutsättningarna för föreningarna att bedriva verksamhet som lockar både
pojkar och flickor. Totalt sett gynnar en ny anläggning för
skateboardåkning pojkars idrottande, då majoriteten av utövarna både
lokalt och nationellt består av pojkar.

Övervägande
I dialog med kommunens skateboardföreningar har olika lägen diskuterats
och återfinns i åtgärdsvalsstudien. Tre alternativ har tagits fram som
tänkbara områden att förstudera: Håstens fritidsområde, Varbergs
idrottshall och Breareds idrottshall.
På samtliga platser finns detaljplaner som medger byggnation, det finns
någon form av kommunal service, omklädning, toaletter och parkering.
Platserna är tillgängliga och möjliga att ta sig till även utan bil.
Ytterligare lokaliseringsförslag har studerats och platsernas för- och
nackdelar med ljud och ljus och avsaknad av faciliteter. Utifrån
skateboardföreningarnas önskemål så är en central plats att föredra med en
närhet till havet då surf- och skatekulturen går hand i hand.
Området vid Varbergs idrottshall är möjligt att utveckla för aktivitetspark
för skate. Avstämning har skett med samhällsutvecklingskontoret och barnoch utbildningsförvaltningen för att säkra mark för framtida utveckling av
Påskbergskolans både för utemiljö men även ev behov att bygga ut för att
möta ökad prognos.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Kfn § 120

Sammanträdesprotokoll
2018-09-26

9

Dnr KFN 2018/0033

Delårsuppföljning Internkontroll 2018
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna rapport om delårsuppföljning avseende internkontroll 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Delegation
Rutiner för hot- och våld i verksamheten
Varberg direkt
Digital arbetsmiljö
Kvalitetssäkring och systematisk struktur
(uppföljning från 2017)

Beslutsunderlag
Riskanalys 2018.
Internkontrollplan 2018.
Delårsuppföljning internkontroll 2018.

Övervägande
Kontrollpunkten ”kvalitetssäkring och systematisk struktur” har följt med
över från 2017 års internkontroll på grund av att det har varit ett stort
arbete med kontrollpunkten och att den därför inte var klar vid
slutredovisningen 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0129

Handlingsplan långsiktig inkludering
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. godkänna förslag till handlingsplan för långsiktig inkludering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den 14 februari 2017, § 25, antog kommunfullmäktige i Varbergs kommun
en strategi för långsiktig inkludering. Inkluderingsstrategin syftar till att
alla invånare i kommunen oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ha
samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att förverkliga och utveckla
sitt vardagsliv samt känna sig delaktiga.
Varje styrelse och nämnd ska ta fram en egen handlingsplan för arbetet
med inkludering. Handlingsplanen följs upp årligen och ska vara en del i
mål- och budgetplaneringsarbetet.
Utifrån de gemensamt framtagna målområdena och åtgärderna ska varje
styrelse och nämnd ta fram egna aktiviteter. Dessa utgör tillsammans
styrelsens/nämndens handlingsplan. En styrelse/nämnd behöver inte ha
aktiviteter kopplade till samtliga åtgärder.

Beslutsunderlag
Handlingsplan långsiktig inkludering

Övervägande
Att proaktivt arbeta för ett inkluderande förhållningssätt är viktigt för alla
förvaltningens medarbetare. Att aktivera utrikesfödda via riktade
integrationsprojekt är inte rätt sätt att gå. Istället bör målgruppen stöttas
till deltagande i ordinarie verksamhet/aktiviteter, vilket ger dem möjlighet
att känna sig delaktiga och välkomnade in i vårt samhälle.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0094

Yttrande över förslag till ortutvecklingsstrategi Framtidens Hunnestad
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget avseende
ortsutvecklingsstrategin Framtidens Hunnestad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ortsutvecklingsstrategin Framtidens Hunnestad är ett planeringsunderlag
för kommunen i utvecklingen av Hunnestad och en utvecklingsprocess för
att tillvarata lokala initiativ som bidrar till en positiv utveckling på orten
och därmed kommunen som helhet. Uppdraget att ta fram strategin gavs av
kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 167.
Strategin är framtagen av en arbetsgrupp bestående av politiker,
tjänstemän och representanter från bygden. Under framtagandet har det
utöver möten med arbetsgruppen skett en byapromenad och ett stormöte
dit alla invånare i Hunnestad bjudits in.
Strategin består av tre delar; en faktadel, en del som beskriver ortens
styrkor, utmaningar och förbättringsområden och sista delen som beskriver
en framtidsbild med föreslagna åtgärder.
Under framtagandet av strategin har avstämningar skett med den politiska
styrgruppen, kommunstyrelsens arbetsutskott, tjänstemannastyrgrupp,
”Styrsam”, med arbetets referensgrupp samt övriga berörda.

Beslutsunderlag
Framtidens Hunnestad – förslag till ortsutvecklingsstrategi 3 maj, 2018
Beslutsförslag Ksau 2 maj, 2018

Jämställdhetsbedömning
Det är angeläget att beakta jämställdhetsperspektivet vid planering och
utveckling av mindre orter i Varbergs kommun. Det är viktigt att ha
kunskap om hur offentlig miljö och tillgång till service påverkar kvinnor och
män för att skapa goda förutsättningar för båda kön att leva och vistas på
orten. Forskning visar exempelvis att kvinnor och flickor upplever mer
otrygghet utomhus än män och pojkar.
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Övervägande
Ur ett folkhälsoperspektiv tycks Hunnestad som boendemiljö ha goda
förutsättningar för ett gott liv för dess invånare. Processen med
framtagande av ortsstrategier ses som ett positivt sätt att arbeta med
utvecklingsfrågor i landsbygdsorterna, vilket också förstärker de
demokratiska processerna.
Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta vikten av att intentionerna i
barnkonventionen lyfts fram i processen med ortsutvecklingsstrategier och
i detta specifika dokument. Särskilt gäller detta barns rätt att uttrycka sin
mening och höras i de frågor som berör dem.
Under rubriken Fritid och rekreation bör verksamheten mobil
ungdomsverksamhet ”Muve” beskrivas. Muve vänder sig till unga mellan 12
och 25 år som får möjlighet att samlas med andra kring gemensamma
fritidsintressen. Det kan handla om att få stöd att utveckla egna projekt,
delta i aktiviteter och påverka samhället de lever i.
Vid anläggandet av nya mötesplatser i området bör möjligheten att uppföra
konstnärlig gestaltning övervägas.
Slutligen vill kultur- och fritidsnämnden lyfta behovet av att tydliggöra
rutiner kring projektsamordning vid genomförande av de åtgärder som ska
genomföras till följd av intentionerna i ortsutvecklingsstrategin. Finns inte
sådana rutiner är risken stor att arbetet blir ineffektivt. Den
projektsamordningen bör ske centralt i kommunens organisation,
förslagsvis inom kommunstyrelsens förvaltning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0117

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för
del av Getakärr 1:1 med flera
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslag till detaljplan för del av Getakärr 1:1 med flera.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger i norra stadsområdet mellan verksamhetsområdet vid
Traktorvägen och Brunnsbergsskogen. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra för en ny trafikled som kopplar samman Lugnetrondellen
(Kamremsgatan) med en ny cirkulationsplats på Västkustvägen i höjd med
Susvindspåret. Trafiklösningen ska även möjliggöra för en gång- och
cykelbana längs den nya gatan. I en förstudie av trafiklösningen har flera
möjliga alternativ studerats och förslaget till detaljplan visar den
trafiklösning som gör minst intrång i Brunnsbergsskogen. Dessutom
föreslås att den gamla banvallen bevaras för att dämpa ljus och ljud från
tillkommande trafik mot Brunnsbergsskogen och att en separat gångbana
anläggs på vallen.
I öster ansluter planområdet till Kamremsgatans detaljplan och i väster
medger planförslaget utrymme för en rondell inom Västkustvägen. I väster
omfattar planen ett större område än vad rondellen behöver. Syftet är att
ändra all markanvändning för järnvägsändamål till gata öster om Birger
Svenssons väg. Utbyggnad av gata kommer dock bara ske där det är
nödvändigt.
Denna detaljplan syftar enbart till att möjliggöra ny trafikled mellan
Kamremsgatan och Västkustvägen. Utveckling av övrig infrastruktur
hanteras inte i ramen för detta planarbete.
Planområdet angränsar en milstolpe (registrerad hos
Riksantikvarieämbetet) i granit som står mellan Birger Svenssons väg och
Västkustvägen, ungefär i höjd med busshållplats Brunnsberg Norra. Under
naturvärdesinventeringen noterades stenmur inom naturvärdesobjekt två
och tre. Den omfattas inte av generellt biotopskydd, men kan omfattas av
kulturmiljölagen. Ett fältbesök visade att det går en stenmur utmed större
delen av södra sidan av aktuell sträcka av Susvindspåret (öster om
Västkustvägen). Några resta stenar som markerar början av en äldre
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historisk väg in i Brunnsbergsskogen noterades under fältbesöket. Stenarna
kan även de omfattas av kulturmiljölagen.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning, detaljplan för del av Getakärr 1:1 med
flera Väg mellan Västkustvägen och Kamremsgatan. Samrådshandling,
2018-06-21 Varbergs kommun.

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.

Övervägande
Varken milstolpen mellan Västkustvägen och Birger Svenssons väg eller
stenmurarna inom Brunnsbergsskogen ligger inom planområdet. Vid behov
av tillfällig flytt på grund av markarbeten kommer återställande att ske.
Eftersom befintliga kulturmiljövärden därmed inte påverkas av
detaljplaneförslaget finns inget att invända.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0105

Samrådshandling fördjupad översiktsplan för
Tvååker
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget avseende samrådshandling
fördjupad översiktsplan för Tvååker.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Tvååker har upprättats.
Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda
miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden skulle kunna
utvecklas i Tvååker. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för
kommunens vardagsbeslut och planering, men är inte juridiskt bindande.
Den fördjupade översiktsplanen omfattar Tvååkers tätort och dess närmsta
omgivning.
Tvååkers senaste fördjupade översiktsplan togs fram i samband med ÖP
2000, det vill säga cirka 16 år sedan. En fördjupad översiktsplan togs då
fram för området Tvååker och södra kusten.
Tvååker fyller ett viktigt syfte bland annat utifrån den funktion den har som
serviceort och det ligger i kommunens intresse att den stärks för att även
långsiktigt kunna serva sitt omland. Med kommunens höga utbyggnadstakt
och stora behov av nya bostäder motiveras att Tvååkers tätort ses över och
att nya utbyggnadsområden föreslås.
Avgränsningen för den nya planen kommer endast att omfatta Tvååkers
tätort med omnejd och inte området längs kusten. För kustområdet föreslås
dock ingen större utbyggnad, varför den kommuntäckande översiktsplanen
bedöms kunna utgöra ett tillräckligt planeringsunderlag. För området längs
kusten som inte ingår i den nya fördjupningen träder den kommuntäckande
översiktsplanen in i samband med att den nya fördjupningen antas
Planförslaget möjliggör en tillkomst av cirka 290–330 nya bostäder i
Tvååker, exklusive möjlig förtätning i Tvååkers centrala delar vilket
planförslaget är positiv till. Avsikten är att Tvååkers bostadsbestånd
kompletteras med blandad bebyggelse i form av parhus, radhus,
flerbostadshus samt villor. Utöver bostäder föreslås grönområden samt att
möjlighet ges att utveckla och skapa nya grönstråk, friluftsområden,
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lekplatser och andra gemensamhetsytor för att stärka den ekologiska och
sociala hållbarheten i området.
Natur- och rekreationsområden utvecklas utefter Tvååkers kanal och
rekreationsstråk knyter samman Tvååkers gröna områden. Verksamheter
är viktigt för att säkerställa långsiktiga utvecklingsförutsättningar för
arbetsplatser, ur både ett sysselsättnings- som ett näringslivsperspektiv.
Planförslaget omfattar en total yta om cirka 12,5 hektar ny
verksamhetsmark.
Genom att förespråka en koncentration av tillkommande bebyggelse till
serviceorterna så som Tvååker skapas underlag för kollektivtrafik, närhet
till skolor och förskolor och närservice. Detta ger förutsättningar för en
smidig vardag. För att i högre grad kunna bo på orten i livets olika skeenden
behövs bostäder i varierad form. Planförslagets olika utbyggnadsområden
kan bidra till en sådan utveckling.

Beslutsunderlag
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Tvååker.
Samrådshandling 2018-05-24.

Övervägande
Vi föreslår följande text under rubriken ”Kultur och fritid”:
”I kommunens kultur- och fritidspolitiska strategi (antagen av KF 2014-0422 §65) anges strategier för hur kommunen ska ta ett helhetsbegrepp om
sin verksamhet inom och stöd till kultur- och fritidsområdet. Strategin
utgår ifrån en helhetssyn på människan och hennes behov av samvaro,
sammanhang och utveckling.
I Tvååker finns ett rikt föreningsliv med ett trettiotal aktiva föreningar som
erbjuder en mängd aktiviteter till bygdens invånare. Det finns flera viktiga
mötesplatser, bland annat ett tillgängligt lokalbibliotek, ungdomsgård (med
behov av omlokalisering) och Medborgarhuset, som kan hyras för större
och mindre arrangemang. Ungdomar kan även, genom kommunens
ungdomsverksamhet, få stöd till egna initiativ och projekt genom
Idécentralen. Stödet kan till exempel bestå av teknik, lokaler, ekonomi och
handledning.
Vid infarten till Tvååker ligger Övrevi idrottsplats med flertalet gräs- och
konstgräsplaner. Det finns även två idrottshallar i Tvååker, den ena vid
Övrevi idrottsplats och den andra vid Bosgårdsskolan. Ingen av dem
uppfyller kraven på en så kallad ”fullstor idrottshall”. I takt med att
befolkningen i Tvååker och angränsande orter växer ökar också behovet av
platser för fritidsaktiviteter, föreningar och rekreation. Det bör därför i
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planeringsarbetet avsättas utrymme för eventuella framtida anläggningar
eller annan byggnation som rör fritid och rekreation.
I Tvååker finns även möjlighet att ta del av stöd från kommunen för att
utveckla kultur- och fritidsutbud på orten. Detta kan ske i form av
exempelvis uppförande av konstnärlig gestaltning eller erbjudande om
mobila lösningar för evenemang.”
Under rubriken Kulturmiljö bör det noteras att Varbergs kommun ansvarar
för kulturmiljöerna tillsammans med Kulturmiljö Halland och
Länsstyrelsen.
I samband med utveckling av Tvååkers centrala park ingår även en
konstnärlig gestaltning, vilket bör nämnas i texten.
Avslutningsvis vill vi poängtera att det vid utveckling av exempelvis
rekreationsstråken är viktigt att inte bara enskilda invånare utan även
föreningslivet får spela en aktiv roll i dialogen med kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0131

Samrådshandling fördjupad översiktsplan för
Kungsäter
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget avseende samrådshandling
fördjupad översiktsplan för Kungsäter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsäter har upprättats.
Syftet med planen är att få en tydligare vägledning för hur den byggda
miljön, infrastrukturen, grönstrukturen och vattenområden skulle kunna
utvecklas i Kungsäter. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för
kommunens vardagsbeslut och planering, men är inte juridiskt bindande.
Den fördjupade översiktsplanen omfattar Kungsäters tätort och dess
närmsta omgivning.
Senast en fördjupad översiktsplan togs fram för Kungsäter var i samband
med ÖP 90, det vill säga för cirka 30 år sedan. I samband med den
aktualitetsprövning av översiktsplanen som genomfördes under 2018
konstaterades att mycket har hänt sedan 1990 och att förutsättningarna
därmed har förändrats sedan FÖP 90 antogs.
De fördjupade översiktsplanerna har till syfte att skapa goda
förutsättningar för utveckling på landsbygden. Kungsäter är en ort som
traditionellt sett haft en relativt stark företagskultur med en mängd
verksamheter av olika slag och storlek. Orten har haft en blygsam
utveckling sedan senast framtagna fördjupade översiktsplan. Orten fyller
dock ett viktigt syfte bland annat utifrån den funktion den har som
serviceort och det ligger i kommunens intresse att den stärks för att även
långsiktigt kunna serva sitt omland.
Planförslaget möjliggör för en tillkomst av cirka 50–70 nya bostäder i
Kungsäter. För uppskattning av lämplig utveckling för orten har hänsyn
dels tagits till ortens utveckling historiskt sett, dels till kommunens
övergripande behov av nya bostäder.
Utöver bostäder föreslås grönområden samt att möjlighet ges att utveckla
och skapa nya grönstråk, friluftsområden, lekplatser och andra
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gemensamhetsytor för att stärka den ekologiska och sociala hållbarheten i
området.
Genom att förespråka en koncentration av tillkommande bebyggelse till
ortens centrala delar skapas underlag för utökad kollektivtrafik och service.
Detta ger förutsättningar för en smidig vardag. En koncentration av den
tillkommande bebyggelsen medverkar också att ianspråktagandet av
jordbruksmark och annan värdefull mark begränsas. För att möjliggöra att i
högre grad kunna bo på orten i livets olika skeden behövs bostäder i
varierad form. Planförslagets olika utbyggnadsområden kan bidra till en
sådan utveckling.

Beslutsunderlag
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Kungsäter.
Samrådshandling 2018-05-17.

Övervägande
Den fördjupade översiktsplanen saknar text om det kulturutbud som finns
på orten. Där, under rubriken ”Kultur och fritid”, bör särskilt
lokalbiblioteket nämnas. Det har nyligen flyttats till annan adress, varför
adressangivelsen och kartposition bör tas bort/ändras (s. 71). Det bör också
nämnas att biblioteket under 2019 ökar sin kapacitet med större lokaler och
meröppet, vilket ger fler möjligheter till möten mellan människor. I
området runt bibliotekets nya placering (i den gamla dörrfabriken, som
idag ägs av Roasjö Trä) behöver gång- och cykelvägar ses över för att säkra
tillgänglighet och trygghet för gång- och cykeltrafikanter. Lokalbiblioteket
blir också, i och med sin omlokalisering, en ny trafikalstrande målpunkt,
och bör läggas till som detta.
I Kungsäter finns ingen kommunal ungdomsgård, men den mobila
ungdomsverksamheten, Muve, skapar mötesplatser på landsbygden för
unga mellan 12 och 25 år.
I Kungsäter finns, liksom i övrig landsbygd, en möjlighet att ta del av stöd
från kommunen för att utveckla kultur- och fritidsutbud på orten. Detta kan
ske i form av exempelvis uppförande av konstnärlig gestaltning eller
erbjudande om mobila lösningar för evenemang.
Under rubriken ”kulturmiljö” bör det noteras att Varbergs kommun
ansvarar för kulturmiljöerna tillsammans med Kulturmiljö Halland och
Länsstyrelsen.
Utgångspunkten för kommunens verksamhet och stöd till kultur- och
fritidsområdet är Varbergs kultur- och fritidspolitiska strategi, ”I Varberg
får alla växa”. Den anger riktning och ska vara vägledande vid framtagandet
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av exempelvis utvecklingsplaner, och är därmed också relevant att väga in i
framtagandet av en fördjupad översiktsplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsärenden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga redovisning av delegeringsärenden till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Tillförordnad avdelningschef fritid 180908–180916.
2. Lilla Träslövs FF beviljas 30 500 kronor i stimulansbidrag för insatser
för jämställdhet.
3. Tvååkers IF får avslag på ansökan om stimulansbidrag för insatser för
jämställdhet.
4. Varbergs 4H krets får avslag på ansökan om investerings/
projektbidrag för att anordna busstransport till Byasjön i Sibbarp under
Barnfestivalen.
5. Projektet Idéoteket beviljas 25 000 kronor från Idécentralen.
6. Spelföreningen Playground beviljas 10 000 kronor från Idécentralen
för att genomföra LAN.
7. Nösslinge Bygdegårdsförening beviljas 11 250 kronor i särskilt
verksamhetsbidrag.
8. KFN 2018/0128 Ordförandebeslut gällande Nytt samlingsnamn och
varumärke för Varberg Events anläggningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Rapporter
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. lägga redovisning av rapporter till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. KS § 166/2018 Nytt rondellnamn vid korsningen Träslövsvägen/
Östreängsvägen.
2. KS § 167/2018 Nytt rondellnamn vid korsningen Magasinsgatan/
Trädlyckevägen/Sveagatan.
3. Protokoll kfn au 180912
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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