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Check.lista för jämställda beslut 
(förtroendevalda) 

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

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

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

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

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

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

Berör ärendet kvinnor och män, flickor och pojkar? 
Kan ärendet få konsekvenser som gör att det är viktigt med en 
j ämställdhetsanal ys? 
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Med utgångspunkt i ärendets karaktär och med hjälp av frågorna nedan kan 
nämnden avgöra om den analys som gj01ts är tillräcklig, eller om man önskar mer 
utförliga svar. Är nämnden inte tillfreds kan analysen kompletteras med en 
muntlig diskussion under arbetsutskottet/nämndssammanträdet. 

1. Könsuppdelad statistik 

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

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

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

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

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

D Är det tydligt om det aktuella beslutet bidrar till att verksamhetsmålen 
uppfylls likvärdigt för kvim1or, män, flickor och pojkar? 
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4. Centralen, ungdomsverksamhet - information



5. Kundnöjdhetsmätning Mittpunkten - information



6. Förvaltningen informerar



7. Kultur- och fritidsnämndens investeringar



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-06-05 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 82 Dnr KFN 2018/0048 

8. Månadsrapport maj 2018

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

1. att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför
nämndens möte 20 juni 2018.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 149 226 tkr vilket innebär 

att budgeten är oförändrad gentemot förra månaden.  

Nämndens preliminära driftutfall efter maj månad uppgår till 62 945 tkr 

vilket innebär att 42 procent av budgeten är förbrukad. Det är på samma 

nivå som den generella riktpunkten som också uppgår till 42 procent, men 

ligger två procentenheter under förra årets riktpunkt som låg på 44 procent. 

Siffrorna för den här månaden är framtagna tidigt och en lite större 

korrigering än normalt är att vänta inför den slutliga rapporten i maj. 

Analyser och prognoser presenteras på nämnden, men överlag ser det ut 

som utfallet följer plan för de flesta kontona. Personalkostnaderna ligger 

något över plan men kommer sjunka under sommarmånaderna, likt 

tidigare år. Dock är bedömningen att personalkostnaderna behöver 

analyseras noggrant framöver då trenden är stigande samt att det är den 

största kostnadsposten i nämndens budget. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport maj 2018 

Jämställdhetsbedömning  

Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet. 

Övervägande 

Förvaltningen bedömer att inga anmärkningsvärda avvikelser kommer att 
inträffa utifrån lagd budget. Samma bedömning görs för 
investeringsbudgeten. 

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

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Johan Suomela,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Månadsrapport maj 2018

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 149 226 tkr vilket innebär att 
budgeten är oförändrade gentemot förra månaden.  

Nämndens preliminära driftutfall efter maj månad uppgår till 62 945 tkr vilket 
innebär att 42% av budgeten är förbrukad. Det är på samma nivå som den 
generella riktpunkten som också uppgår till 42%, men ligger 2%-enheter 
under förra årets riktpunkt som då låg på 44%. 

Siffrorna för den är månaden är framtagna tidigt och en lite större korrigering 
än normalt är att vänta inför den slutliga rapporten i maj. Analyser och 
prognoser presenteras på nämnden, men överlag ser det ut som utfallet följer 
plan för de flesta konton. Personalkostnaderna ligger något över plan men 
kommer sjunka under sommarmånaderna, likt tidigare år. Dock är 
bedömningen att personalkostnader behöver analyseras noggrant framöver då 
trenden är stigande samt att det är den största kostnadsposten i nämndens 
budget. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport maj 2018 

Jämställdhetsbedömning  
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet. 

Övervägande 
Förvaltningen bedömer att inga anmärkningsvärda avvikelser kommer att 
inträffa utifrån lagd budget. Samma bedömning görs för investeringsbudgeten. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Christina Josefsson Johan Suomela 

Förvaltningschef Controller  

Protokollsutdrag 
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Översikt  

Mål, inriktningar och budget 
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Budget 

Förändring budget 

Kultur-och fritidsnämndens ingående budget 2018 uppgick till 136 182 tkr men uppgår nu till 

149 226 tkr. Inga budgetförändringar har skett under maj månad. I april månad överfördes 

877 tkr från socialförvaltningen för aktiv senior. Under mars månad blev nämnden 

kompenserade (1 708 tkr) för kapitalkostnader (avskrivningar+ränta) för dem investeringar 

som genomfördes under 2017. Under februari blev nämnden kompenserade för den slutliga 

hyran på Träslövsläges bibliotek med 718 tkr. Nämnden har även fått kompensation för drift- 

och verksamhetskostnader motsvarande 9 731 tkr för Tresteget - Trönninge idrottscentrum. I 

nedanstående diagram illustreras ovanstående beskrivning. 

Vad Belopp När 

Ingående ram 2018 136 182 tkr Januari 

Hyreskompensation Träslövsläges bibliotek 718 tkr Februari 

Kompensation Tresteget - Trönninge 

idrottscentrum 

9 731 tkr Februari 

Kompensation kapitalkostnader investeringar 

2017 

1 708 tkr Mars 

Överföring medel från Soc för Aktiv senior 877 tkr April 

Aktuell ram 2018 149 226 Maj 
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Driftutfall, analys och prognos 

Historiskt driftutfall 2012-2017 

 

Generell riktpunkt och förbrukning i% 
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Driftutfall totalt 

Kontostruktur Utfall 

jan - 

maj 

2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

maj 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

RR KOF       

Intäkter       

Intäkter -10 256 -23 084 44% -12 828 -8 249 33% 

Summa Intäkter -10 

256 

-23 084 44% -12 828 -8 249 33% 

Kostnader       

Bidrag 7 792 16 891 46% 9 099 7 813 48% 

Lokalhyra och 

fastighetsservice 

19 186 45 322 42% 26 135 19 303 40% 

Personalkostnader 33 526 76 914 44% 43 388 31 620 42% 

Övriga utgifter 10 151 25 021 41% 14 870 10 976 45% 

Kapitalkostnader 3 424 8 162 42% 4 738 2 921 41% 

Summa 

Kostnader 

74 

079 

 172 310 43% 98 231 72 634 42% 

Summa RR KOF 63 

823 

 149 226 43% 85 403 64 385 44% 

Analys av totalt driftutfall 

Nämndens driftutfall efter första tertialen uppgår till 63 823 tkr (fg år 64 385 tkr) vilket 

innebär att 43% av budgeten är förbrukad. Det är 1%-enheten över den generella riktpunkten 

som uppgår till 42% och 1%-enhet under föregående års förbrukning på 44%. 

Intäkterna uppgår till 10 256 tkr (44%) vilket är cirka 2 000 tkr mer än förra året. 

Anledningen är att bl.a. att nämnden fått ett bidrag från socialstyrelsen till 

ungdomsavdelningen samt att en tidigareläggning av fakturering till Kungsbacka kommun 

avseende Sjöaremossen (enligt nytt avtal). 

Bidragskostnaderna uppgår till 7 792 tkr (46%) och är i nivå med förra årets utfall. 

Riktpunkten ligger likt tidigare år nu något över den generella riktpunkten och de beror på 

att kulturavdelningen gör mestadels av sina bidragsutbetalningar under årets första 

månader. 

Kostnad för lokalhyra uppgår till 19 186 (42%) tkr vilket är i nivå med föregående år. 

Posten följer plan på övergripande nivå, men det finns några oklarheter i 

serviceförvaltningens debitering vilket försvårar uppföljning på detaljnivå och därför har 

åtgärder vidtagits. Serviceförvaltningen har även flaggat för att mediakostnaden (el, värme 

m.m.) som är en del av hyreskostnaden har överskridit budgeten med 400 tkr för årets fem 

första månader p.g.a. av det kyliga vädret tidigare i år. Dock görs alla regleringar av 

mediakostnaden året efter enligt tidigare överenskommelse med serviceförvaltningen. 
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Personalkostnaderna uppgår till 33 526 tkr (44%) och ligger 2%-enheter över både den 

generella riktpunkten och förra året riktpunkt. Det beror främst på att vi har fått in mer 

intäkter (bidrag) vilket sin tur medför ökade personalkostnader. Det blir ett nollsummespel 

på totalen. Personalkostnaderna kommer likt tidigare också går ner under 

sommarmånaderna. Dock behöver personalkostnader noggrant följs upp under kommande 

månader. 

Övriga utgifter uppgår till 10 151 tkr (41%) vilket är något under den generella riktpunkten. 

Kostnadsposten ligger på en bra nivå och följer plan. 

Kapitalkostnaderna uppgår till 3 424 tkr (42%) och posten följer plan. 

Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar ett underskott på 445 tkr vilket beror på att 

nämnden tagit i anspråk motsvarande summa ur resultatreserven. Med andra ord är det en 

budget i balans. Fritidsavdelningar belyser dock att det finns en osäkerhet kring deras budget 

då den planerade renoveringen i Veddige simhall kommer att bli försenad vilket gör att 

avdelningen kommer tappa intäkter. 

Driftutfall per avdelning 

Nämnd 

Kontostruktur Utfall 

jan - 

maj 

2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

maj 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

RR KOF       

Kostnader       

Lokalhyra och 

fastighetsservice 

    2  

Personalkostnader  431 1 020 42%  589  463 48% 

Övriga utgifter 33 79 41% 46 28 29% 

Kapitalkostnader       

Summa 

Kostnader 

 463 1 099 42%  636  494 46% 

Summa RR KOF  463 1 099 42%  636  494 46% 
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Förvaltningsledning/stab 

 

Kontostruktur Utfall 

jan - 

maj 

2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

maj 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

RR KOF       

Intäkter       

Intäkter - 398 - 400  100% -2 -2  

Summa Intäkter - 398 - 400  100% -2 -2  

Kostnader       

Lokalhyra och 

fastighetsservice 

 366  847 43%  481  356 40% 

Personalkostnader 3 263 7 157 46% 3 894 2 657 40% 

Övriga utgifter  790 1 304 61%  514  622 44% 

Kapitalkostnader  0  0   

Summa 

Kostnader 

4 419 9 308 47% 4 889 3 634 40% 

Summa RR KOF 4 021 8 908 45% 4 887 3 632 40% 

 

Fritid 

Kontostruktur Utfall 

jan - 

maj 

2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

maj 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

RR KOF       

Intäkter       

Intäkter -5 232 -16 387 32% -11 155 -3 835 23% 

Summa Intäkter -5 232 -16 387 32% -11 155 -3 835 23% 

Kostnader       

Bidrag 4 311 12 521 34% 8 210 4 473 36% 

Lokalhyra och 

fastighetsservice 

14 181 33 425 42% 19 244 13 243 39% 

Personalkostnader 8 722 21 397 41% 12 675 7 435 39% 

Övriga utgifter 3 825 11 544 33% 7 719 3 902 41% 

Kapitalkostnader 2 412 5 762 42% 3 350 2 134 41% 

Summa 

Kostnader 

33 451 84 649 40% 51 198 31 187 39% 

Summa RR KOF 28 219 68 262 41% 40 043 27 352 43% 
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Kultur 

Kontostruktur Utfall 

jan - 

maj 

2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

maj 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

RR KOF       

Intäkter       

Intäkter -1 896 -2 760 69% - 864 -1 925 61% 

Summa Intäkter -1 896 -2 760 69% - 864 -1 925 61% 

Kostnader       

Bidrag 3 419 4 114 83%  695 3 340 84% 

Lokalhyra och 

fastighetsservice 

3 249 7 430 44% 4 181 4 014 42% 

Personalkostnader 10 173 23 584 43% 13 411 9 787 42% 

Övriga utgifter 3 827 8 441 45% 4 614 4 257 49% 

Kapitalkostnader  818 1 935 42% 1 117  682 42% 

Summa 

Kostnader 

21 

486 

45 504 47% 24 018 22 080 47% 

Summa RR KOF 19 

590 

42 744 46% 23 154 20 155 46% 

 

Ungdom 

Kontostruktur Utfall 

jan - 

maj 

2018  

Budget  

2018  

Budget 

förbrukat  

2018 , %  

Budget 

2018 , 

återstående  

Utfall jan - 

maj 2017  

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , %  

RR KOF       

Intäkter       

Intäkter -2 729 -3 537 77% - 808 -2 487 49% 

Summa Intäkter -2 729 -3 537 77% - 808 -2 487 49% 

Kostnader       

Bidrag 61  256 24%  195   

Lokalhyra och 

fastighetsservice 

1 390 3 620 38% 2 230 1 688 46% 

Personalkostnader 10 937 23 756 46% 12 819 11 271 46% 

Övriga utgifter 1 677 3 653 46% 1 976 2 168 45% 

Kapitalkostnader  195  465 42%  270  105 42% 

Summa 

Kostnader 

14 

260 

31 750 45% 17 490 15 232 46% 

Summa RR KOF 11 530 28 213 41% 16 683 12 745 45% 
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Driftutfall per verksamhet 

Utfa

ll 

jan - 

maj 

2018 

Budget  

2018 

Budget 

förbrukat  

2018 , % 

Budget 

2018 , 

återstående 

Utfall jan - 

maj 2017 

Budget 

förbrukat 

förgående 

år , % 

10000 - Nämnds- och 

styrelverks 

 465 1 099 42%  634  494 46% 

30000 - 

Administration 

3 198 10 865 29% 7 667 3 578 34% 

30020 - 

Föreningsstöd 

4 555 12 805 36% 8 250 4 724 37% 

30030 - Aktiv senior  525 3 377 16% 2 852 

31000 - Stöd 

studieorganisationer 

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

31510 - 

Kulturverksamhet 

2 817 7 221 39% 4 404 1 400 46% 

31520 - 

Kulturevenemang 

51  760 7%  709 4 0% 

31530 - Stöd 

kulturföreningar 

1 207 1 272 95% 65 1 155 94% 

31540 - 

Administration kultur 

2 761 7 867 35% 5 106 5 585 42% 

32000 - Bibliotek 10 

806 

23 654 46% 12 848 10 140 43% 

33000 - Kulturskola 6 180 14 010 44% 7 830 6 385 45% 

34010 - Fritidsanl- o 

sporthallar 

5 777 14 059 41% 8 282 3 572 37% 

34020 - Idrottsplats o 

bollplaner 

5 421 11 965 45% 6 545 4 914 44% 

34030 - Ishallar och 

isbanor 

4 256 10 754 40% 6 498 6 307 47% 

34040 - Bad- och 

simanläggningar 

4 245 6 784 63% 2 539 4 711 55% 

34050 - Spår, leder 

och IP Skogen 

 346  422 82% 76  510 77% 

35010 - 

Ungdomsgårdar 

3 601 7 964 45% 4 363 3 996 53% 

35020 - 

Ungdomsverksamhet 

1 680 3 295 51% 1 615 1 573 45% 

35030 - Fritid 

funkt.hind/junior 

16  175 9%  159 97 24% 

39910 - 

Förvaltn.ledning och 

stab 

3 945 8 908 44% 4 963 3 370 37% 
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Resultatreserv för kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens resultatreserv uppgår år 2018 till totalt 3 852 tkr. 

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

till 1 % av nettoomslutningen (för kultur-och fritidsnämnden innebär det ca 1 362 tkr). Om 

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

kommunstyrelsen för att undvika konflikt med balanskravet. 

Föregående år fattade nämnden beslut om att förvaltningsledning/stab skull få använda 100 

tkr för friskvårdssatsningar under 2018. I februari beslutade nämnden att kulturavdelningen 

skulle få använda 270 tkr ur resultatreserven för en barnfestival. 

I februari månad beslutade nämnden att förvaltningsledning/stab skall få ta i anspråk 75 tkr 

för att deltaga i jubileumsåret Halland 

. 

Vad Belopp Beslutat i nämnd 

IB Kultur-och fritidsnämndens 

resultatreserv 2018 

3 852 tkr 

Friskvårdssatsning -100 tkr 

Barnfestival - 270 tkr 

Jubileumsåret Halland - 75 tkr Februari 

UB Kultur- och fritidsnämndens 

resultatreserv 2018 

3 407 tkr 

Intecknade förstudiekostnader som ev. 

kan belasta resultatreserven 

 Sjöaremossen omklädningsbyggnad - 200 tkr September 2015 

 Lokalanpassning Kyrkskolan - 200 tkr Februari 2018 

 Konsgräsplan Väröbacka - 400 tkr December 2017 

Totalt intecknade förstudiekostnader - 800 tkr Aktuell månad 

UB resultatreserv 2018 inkl. 

förstudiekostnader 

2 607 tkr Aktuell månad 
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Investeringsutfall, analys och prognos 

Investeringsutfall totalt 

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

Verksamhet: Verksamhet 10000-93999 (drift)     

Utfall jan - 

maj 2018 

Budget 

2018 

Budget  

2018 Jmf 

Utfall jan - 

maj 2018 

32180 - Veddige ishall eurotemper 1 -1 

34001 - Lindvallen, inventarier  400  400 

34032 - Konstgräs Centrum  350  350 

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

34101 - Verks.investeringar KOF 1 209 2 000  791 

34104 - Mindre konstnärlig gestal 15 1 000  985 

34602 - Ankarvallen omklädning  750  750 

Summa Alla Objekt/Projekt 1 224 6 900 5 676 

Analys och prognos 

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår nu till 6 900 tkr. Budgeten för 

reinvestering på Påskbergsvallen har utökats med 400 tkr till 2 400 tkr under maj månad. 

Under maj månad har främst en gräsklippare och en dressare köpts in samt att 

investeringarna i Varbergs teater har upparbetats. Samtliga poster är en del av ram för 

mindre verksamhetsinvesteringar. 

Arbetet med att genomföra meröppet bibliotek i Veddige pågår men kostnader har ännu inte 

givit större utslag. En längre process för installation av teknik gör att invigningen kommer att 

ske först i början av september. 
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Projekt för att använda investeringsmedlen inom mindre konstnärlig gestaltning har 

påbörjats men ännu har inga större summor utbetalats, då urvalet för konstnärskap har 

nyligen satts igång. Siktet är att medlen ska användas i år utifrån att gestaltningsuppdragen 

för två projekt, Veddige ungdomshäng och Tvååkers centralpark, kommer att avslutas innan 

årets slut. 

Prognosen är att samtliga medel kommer att användas. 
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Nyckeltal 

Fritid 
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Kultur 
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Ungdom 
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Personalnyckeltal 

Sjukfrånvaro 

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

2017 Maj - 

2018 Apr 

2016 Maj - 

2017 Apr 

Sjukfrånvaro för samtliga anställda totalt, R12 4,58% 6,73% 

Sjukfrånvaro för samtliga anställda 1-14 dagar, R12 2,34% 2,15% 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre av total sjukfrånvaro, R12 30,16% 49,13% 

Andel anställda utan någon sjukfrånvaro 38,43% 43,15% 

Sysselsättningsgrad 

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

2018 Apr 2017 Apr 

Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 89,72% 89,15% 

Timavlönade 

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

2017 Maj - 

2018 Apr 

2016 Maj - 

2017 Apr 

Andel timmar utförda av timavlönade i % R12 3,31% 5,89% 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 83 Dnr KFN 2017/0037 

9. Fördelning av ram för mindre 
verksamhetsinvesteringar 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela 130
tkr till inköp av en mobil lift för simverksamheten.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Badenheten har idag en lift som man använder i Veddige simhall och 

Simstadion, men den är gammal, har lagats ofta och har nu slutat fungera. 

Den nya lyften ska klara följande krav: 

 Mobil och smidig så att den enkelt kan förflyttas på

anläggningarna.

 Ska ha möjlighet att bromsa den i nedförsbackar.

 Klara att lyfta en person som väger 135 kg.

 Klara skillnader från golvyta ned till vattenytan på minst 60

cm.

 Ska kunna transporteras mellan anläggningarna utan behov

av lastbil eller lyftanordning.

Enheten har med följande option: 

 Att en person som har behov av liften ska kunna manövrera
den själv då den står uppställd vi bassängkanten, alltså
kunna ta sig upp och ner i bassängen utan hjälp från
personal.

Kostnaden för liften med kraven ovan ligger på strax över 100 tkr, om 
enheten inkluderar optionen så hamnar priset på 135 tkr. 

Beslutsunderlag 

Vad Korrigering Budget 

Gräsklippare Ingen 547 tkr 

Dressare Ingen 238 tkr 

Meröppet bibliotek Ingen 350 tkr 

Förstärkning Varbergs 

teater 

Ingen 380 tkr 

Inventarier Bua 

Ungdomsgård 

Ingen 200 tkr 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Digitala skärmar 

Rosenfred 

Ingen 100 tkr  

Reserv för oförutsedda 

händelser 

-130 tkr 
(Från 180 tkr till 55 

tkr) 

55 tkr  

Inköp lift 130 tkr 130 tkr 

 

Övervägande 
Förvaltningen har stämt av med berörda chefer att samtliga investeringar 

inom ram för mindre investeringar inte kommer överskrida budgeten. 

Därmed så är det möjligt att redan nu fördela den reserv som nämnden 

sparat för oförutsedda händelser. Dock kan det bli aktuellt att nyttja den 

kvarstående reserven på 55 tkr.  

 

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



Beslutsförslag 1 (2) 
2018-05-16 Dnr: KFN 2017/0037-14 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Johan Suomela,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Fördelning av ram för mindre 

verksamhetsinvesteringar

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden: 

att godkänna att fritidsavdelningen får ta i anspråk 130 tkr ur resultatreserven  
för att köpa in en mobil lift som kan användas i Veddige simhall & Simstadion. 

Beskrivning av ärendet 
Bad- och simenheten har idag en lift som man använder i Veddige Simhall och 
Simstadion, men den är gammal, har lagats ofta och har nu slutat fungera. 

Den nya lyften ska klara följande krav: 

 Mobil och smidig så att den enkelt kan förflyttas på
anläggningarna.

 Ska ha möjlighet att bromsa den i nedförsbackar.

 Klara att lyfta en person som väger 135kg.

 Klara skillnader från golvyta ned till vattenytan på minst 60 cm.

 Ska kunna transporteras mellan anläggningarna utan behov av
lastbil eller lyftanordning.

Enheten har med följande option: 

 Att en person som har behov av liften ska kunna manövrera den
själv då den står uppställd vi bassängkanten, alltså kunna ta sig
upp och ner i bassängen utan hjälp från personal.

Kostnaden för liften med kraven ovan ligger på strax över 100 tkr, om enheten 
inkluderar optionen så hamnar priset på 135 tkr. 

Beslutsunderlag 
Vad Korrigering Budget 

Gräsklippare Ingen 547 tkr 

Dressare Ingen 238 tkr 

Meröppet bibliotek Ingen 350 tkr 
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Förstärkning Varbergs 

teater 

Ingen 380 tkr 

Inventarier Bua 

Ungdomsgård 

Ingen 200 tkr 

Digitala skärmar 

Rosenfred 

Ingen 100 tkr 

Reserv för oförutsedda 

händelser 

-130 tkr 
(Från 180 tkr till 55 tkr) 

55 tkr 

Inköp lift 130 tkr 130 tkr 

Övervägande 
Förvaltningen har stämt av med berörda chefer att samtliga investeringar 

inom ram för mindre investeringar inte kommer överskrida budgeten. Därmed 

så är det möjligt att redan nu fördela den reserv som nämnden sparat för 

oförutsedda händelser. Dock kan det bli aktuellt att nyttja den kvarstående 

reserven på 55 tkr.  

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Johan Suomela 

Förvaltningschef  Controller 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 84 Dnr KFN 2018/0072 

10. Startbidrag för nystartade föreningar

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att godkänna förvaltningens utredning gällande införande av

startbidrag för nystartade föreningar.

2. ge förvaltningen i uppdrag att vid översynen av kommunens

bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsområdet 2019 föreslå regler

för bidragets utformning.

3. ge förvaltningen i uppdrag att vid översynen av kommunens regler för

hyror och avgifter för kultur- och fritidsområdet 2019 ta fram förslag till

förändringar i syfte att underlätta för nystartade föreningar att hyra

kommunens anläggningar.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av kultur- och 

fritidsnämnden 2017-12-13, § 135, att inför nämndens sammanträde i maj 

2018 utreda införandet av ett startbidrag för nystartade föreningar. Kultur- 

och fritidsnämnden gav vid sammanträde 2017-05-23 förvaltningen 

anstånd till nämndens sammanträde i juni 2018 med presentation av 

utredningen om införandet av startbidrag för nystartade föreningar.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-12-13, § 135. 

Jämställdhetsbedömning 
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet 

Övervägande 
Inom Varbergs kommun startar cirka två till tre föreningar årligen upp ny 

verksamhet. Vid enstaka tillfällen ställs fråga om förekomst av eventuella 

bidrag för nystart av förening. Varbergs kommun har inte historiskt sett 

haft startbidrag för nya föreningar. Förvaltningen ser positivt på införandet 

av startbidrag i storleksordning om cirka 5 000 kronor som utbetalas i 

samband med att protokoll från konstituerande möte och stadgar lämnas in 

och föreningen har fått organisationsnummer samt bank- eller 

postgirokonto. I samband med införandet av startbidrag bör även en 

översyn ske av hyror och avgifter för 2019 avseende taxor och 

prioriteringsregler vid nyttjande av kommunal anläggning. Detta med 

avsikt att möjliggöra för nystartade föreningar att få tillgång till tider vid 

kommunala anläggningar 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Genom en omvärldsbevakning av Hallands kommuner samt några övriga 
kommuner framkommer att förekomst av startbidrag samt summan för 
bidraget varierar.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 



Beslutsförslag 1 (3) 
2018-05-27 Dnr: KFN 2018/0072-3 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Mari Hagborg Lorentzon,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Startbidrag för nystartade föreningar

Förslag till beslut 
1. godkänna förvaltningens förslag gällande införande av startbidrag för

nystartade föreningar i Varbergs kommun.

2. ge förvaltningen i uppdrag att vid översynen av kommunens

bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsområdet 2019 arbeta fram

förslag på regler för bidragets utformning.

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden 

2017-12-13, § 135, att inför nämndens sammanträde i maj 2018 utreda 

införandet av ett startbidrag för nystartade föreningar. Kultur- och 

fritidsnämnden gav vid sammanträde 2017-05-23 förvaltningen anstånd till 

nämndens sammanträde i juni 2018 med presentation av utredningen om 

införandet av startbidrag för nystartade föreningar.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-12-13, § 135. 

Jämställdhetsbedömning 

Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet 

Övervägande 
Inom Varbergs kommun startar cirka två till tre föreningar årligen upp ny 

verksamhet. Vid enstaka tillfällen ställs fråga till fritidsavdelningen om 

förekomst av eventuella bidrag för nystart av förening. Varbergs kommun har 

inte historiskt sett haft startbidrag för nya föreningar. Förvaltningen ser 

positivt på införandet av startbidrag i storleksordning om cirka 5 000 kronor 

som utbetalas i samband med att protokoll från konstituerande möte och 

stadgar lämnas in och föreningen har fått organisationsnummer samt bank- 

eller postgirokonto. I samband med införandet av startbidrag bör även en 

översyn ske av taxor och avgifter för 2019 avseende taxor och 

prioriteringsregler vid nyttjande av kommunal anläggning. Detta med avsikt 



2 (3) 
2018-05-27 Dnr: KFN 2018/0072-

3 

att möjliggöra för nystartade föreningar att få tillgång till tider vid kommunala 

anläggningar 

Genom en omvärldsbevakning av Hallands kommuner samt några övriga 
kommuner framkommer att förekomst av startbidrag samt summan för 
bidraget varierar enligt redovisning som följer nedan. Falkenbergs 
bidragsregler är nya sedan 2017 och utmärker sig både genom en högre 
summa samt villkoren för bidraget.  

Falkenbergs kommun 
Bidraget kan sökas av idrottsföreningar eller andra föreningar som har  
idrottsverksamhet. Detta bidrag utbetalas i två delar. 
Del 1: Föreningen ska ha inlämnat stadgar, protokoll från bildande möte samt 
ha fått organisationsnummer. Föreningen ska ha varit verksam i minst tre 
månader och ha planerat att genomföra minst 20 aktiviteter. Föreningen ska 
ha minst 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder (7–20 år). Uppfyller detta 
kan föreningen söka LOK-stöd för sina aktiviteter och därefter utbetalas den 
första delen av bidraget som är 7 500 kronor. 
Del 2: Föreningen har planerat in minst 40 aktiviteter och sökt LOK-stöd. 
Därefter kan den andra delen utbetalas även den 7 500 kronor.  

Kungsbacka kommun 
Kommunen har idag ett bidrag om 1000 kr som betalas ut när ansökan från en 
förening som önskar bli bidragsberättigad skickats in. Det enda föreningen 
behöver vid detta tillfälle är ett registrerat bank- eller postgiro. 1000 kronor. 
Efter att föreningen blivit registrerad som bidragsberättigad förening kan den 
söka ytterligare 4000 kronor, detta bidraget ska gå till något som tillhör 
föreningen och är bestående.  
Kungsbacka kommun gör en bidragsöversyn och eventuellt kommer detta 
bidrag att försvinna. 

Halmstad kommun 
Har ej startbidrag. 

Hylte kommun 
Startbidrag beviljas med maximalt 1500 kr. Föreningen ska ha varit verksam i 
minst sex månader och ha regelbunden organiserad verksamhet. 
Vid ansökan ska protokoll från bildande möte, presentation av föreningens 
syfte och verksamhet som genomförts från det att föreningen bildats bifogas. 

Laholms kommun 
Startbidrag om 1000 kronor efter prövning i nämnden. 

Andra kommuner ej Hallands kommuner 

Ängelholms kommun 
Har inte startbidrag. 
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Marks kommun 
Startbidrag om 2000 kr beviljas till nystartad förening samt även till förening 
som ej bedrivit verksamhet inom de senaste tre åren. Bidraget betalas ut efter 
medlemsförteckning, stadgar, verksamhetsprogram samt protokollsutdrag 
från föreningens bildande. 

Ekonomi och verksamhet 
I nuvarande bidragsbudget finns inte utrymme för startbidrag utan en 

omdisponering av de befintliga bidragen måste ske om inte ytterligare medel 

tillskjuts från annan budgetpost. 

Samråd 
Samråd har skett mellan handläggare och chef inom kultur- och 

fritidsförvaltingen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Mari Hagborg Lorentzon 

Förvaltningschef fritidschef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn § 135 Dnr KFN 2017/0118 

Uppräkning bidrag 2018 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

1. att bidragen för 2018 räknas upp med 2,3% och fördelas i enlighet med

förvaltningens förslag.

2. Att 1 500 tkr ur potten för investeringsbidrag destineras till

ridföreningar.

3. ge förvaltningen i uppdrag att inför nämndens sammanträde i maj 2018

utreda införandet av ett startbidrag för nystartade föreningar.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I 2018 års budget har kultur- och fritidsnämnden fått täckning för 

prisökning på övrig förbrukning enligt prisindex kommunal verksamhet 

(PKV). Det motsvarar en uppräkning om totalt 2,3% för kultur- och 

fritidsnämnden.   

Bidragsbudgeten räknas därmed upp med totalt 364 tkr och föreslås 

fördelas på 280 tkr till fritidsavdelningen och 78 tkr till kulturavdelningen 

samt 6 tkr till ungdomsavdelningen.  

Projektbidraget för integrationsfrämjande insatser, som finansierades 

genom en ramtilldelning i 2017 års budget, kommer att minska till 100 tkr 

där 50 tkr flyttas över till förvaltningsledning/stab. Resterande 50 tkr 

fördelas ut mellan särskilt verksamhetsbidrag (25 tkr) och stöd till 

kulturföreningar (25 tkr) under kulturavdelningen.  

Stimulansbidraget för jämställdhet kommer ej räknas upp eftersom inte alla 

pengar kommer att förbrukas under 2017. Den uppräkningen läggs därför 

ut på samlingslokalerna.  

Övriga bidrag är uppräknade med 2,3%. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 79 Dnr KFN 2018/0072 

Startbidrag för nystartade föreningar 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att ge förvaltningen anstånd till nämndens sammanträde i juni 2018

med presentation av utredningen om införandet av startbidrag för

nystartade föreningar.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av kultur- och 

fritidsnämnden 2017-12-13, § 135, att inför nämndens sammanträde i maj 

2018 utreda införandet av ett startbidrag för nystartade föreningar.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-12-13, § 135. 

Jämställdhetsbedömning 
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet. 

Övervägande 
För att skapa rätt förutsättningar för arbete med utredningen behöver 

förvaltningen en framflyttad tidpunkt för redovisning av utredningen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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11. Biblioteksplan för Varbergs kommun

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att godkänna förvaltningens uppföljning och implementering av

biblioteksplanen.

2. att uppföljning skall ske på nämndens sammanträde i juni 2019.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Biblioteksplanen antogs av kultur- och fritidsnämnden 2014-05-21. Den ska 
årligen utvärderas och rapporteras till nämnden. 

Årets utvärdering är gjord utifrån de fem strategiområden som planen 
innehåller. Bibliotekets ledning har skrivit och personalen tar del av den på 
APT och i samband med medarbetarsamtal. Detta i syfte att all personal ska 
känna till biblioteksplanen och se sitt eget arbete som en bidragande del till 
måluppfyllelsen. 

De utmaningar som biblioteket har i år och inför kommande år är bland 
annat: 

 Skolbibliotekens uppdrag

 Meröppet och utveckling av lokalbiblioteken

 Inkluderingsarbetet

 Tillgängliga media

 Barnfestivalen / Barnkonventionen / Språkstart

 Demokratiskt uppdrag / Förtidsröstning

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2017–2018. 

Övervägande 

Utvärdering och uppföljningen av biblioteksplanen 2017–2018 har 
genomförts och bifogas. Sammanfattning: 

 Handlingsplan för skolbiblioteken är klar och en kartläggning är
gjord. Återstår en utredning och påföljande
organisationsförändring. Tidsplanen är att det ska vara klart till
läsåret 2019/2020. Skolbibliotekariernas arbetssituation är en viktig
arbetsmiljöfråga.

 Meröppet kommer att starta i Veddige och ytterligare ett
lokalbibliotek 2018 eller 2019.

 Stärka barnperspektivet genom att synliggöra Barnkonventionen.
Genomförandet av Barnfestivalen. Önskemål om pilotstudie för
språkstart.
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Gunilla Sandkvist,    
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Biblioteksplan för Varbergs kommun

Förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden bifaller utvärdering och implementering av 
biblioteksplanen.  

Beskrivning av ärendet 
Biblioteksplanen antogs av kultur- och fritidsnämnden 2014-05-21. Den ska 
årligen utvärderas och rapporteras till nämnden. 
1. Årets utvärdering är gjord utifrån de fem strategiområden som planen
innehåller. Bibliotekets ledning har skrivit och personalen tar del av den på APT 
och i samband med medarbetarsamtal. Detta i syfte att all personal ska känna till 
biblioteksplanen och se sitt eget arbete som en bidragande del till 
måluppfyllelsen. 
De utmaningar som biblioteket har i år och inför kommande år är bland annat 

 Skolbibliotekens uppdrag

 Meröppet och utveckling av lokalbiblioteken

 Inkluderingsarbetet

 Tillgängliga media

 Barnfestivalen / Barnkonventionen / Språkstart

 Demokratiskt uppdrag / Förtidsröstning

Beslutsunderlag 
Biblioteksplan 2017–2018.

Övervägande 
Utvärdering och uppföljningen av biblioteksplanen 2017–2018 har genomförts 
och bifogas. Sammanfattning: 

 Handlingsplan för skolbiblioteken är klar och en kartläggning är gjord.
Återstår en utredning och påföljande organisationsförändring.
Tidsplanen är att det ska vara klart till läsåret 2019/2020.
Skolbibliotekariernas arbetssituation är en viktig arbetsmiljöfråga.

 Meröppet kommer att starta i Veddige och ytterligare ett lokalbibliotek
2018 eller 2019.
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 Stärka barnperspektivet genom att synliggöra Barnkonventionen.
Genomförandet av Barnfestivalen. Önskemål om pilotstudie för
språkstart.

 Utveckling av språkkafé och inkluderingsarbete inom hela
Kulturavdelningen.

 Läsfrämjande arbete utvecklas i samverkan med Statens Kulturråd och
Region Halland.

 Göra media tillgängliga i olika former, öka den digitala delaktigheten.
Följa utvecklingen av den nationella biblioteksstrategin. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Ingemar Arnesson 

Förvaltningschef  Avdelningschef kultur 

Bilagor 

Utvärdering och implementering av biblioteksplanen. 
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Biblioteksplanen implementering och utvärdering 

Utvärdering av Biblioteksplanen för 
Varbergs kommun 2018 
2018-05-25  Anna-Karin Albertsson, Lorenza Palmarini 

I en årligen återkommande process måste pågående biblioteksverksamhet prövas mot 
biblioteksplanen och omprövas för en ny budget, verksamhetsplan med målstyrningens indikatorer 
inkl. handlingsplaner, nyckeltal och reviderade handlingsplaner inom verksamheten.  

I biblioteksplanens avsnitt 4.3 Strategins riktlinjer för biblioteksverksamheten i Varbergs kommun, 
sammanfattas i 23 punkter mål och inriktning för verksamheten. 

Genom att systematiskt granska verksamhet och resultat utifrån dessa 23 punkter kan 
bibliotekslagens krav på uppföljbarhet (§17) säkras. 

Strategiområde 1 

Biblioteken i Varberg utgör ett kommunövergripande system med stadsbibliotek, 
lokalbibliotek, utbildningsbibliotek och mobil service. 

Mål och inriktningspunkter: 

 Alla ska ha möjlighet att använda sig av biblioteket
Biblioteket arbetar aktivt med frågor om bemötande.

 Detta ska säkerställas genom en variation av bibliotekstyper och bibliotekstjänster med
geografisk spridning och bra tillgänglighet.
Biblioteket är tillgängligt genom generösa öppettider, meröppna bibliotek, lokalbibliotek,
skolbibliotek och bokbuss.

 Visionens uppmaning att förenkla människors vardag innebär en kontinuerlig prövning av
tillgänglighet, arbetssätt och serviceformer.
Meröppna bibliotek och förbättrad teknik ger ökad service. Uppsökande verksamhet sker
genom bl.a. Boken Kommer, till Öppna förskolan och genom Kapprumsbiblioteken.

 Varbergs alla bibliotek ska kännetecknas av hög kvalitet i utbud och service och uppfattas
som ett gemensamt bibliotek, Varbergs bibliotek.
Biblioteket strävar efter att vara ett bibliotek trots organisatorisk uppdelning i två enheter.
Detta görs genom systematiskt schemasamarbete och gemensamma möten och utbildningar
m.m.
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 Alla medarbetare ska ha adekvat utbildning för sina arbetsuppgifter och ges nödvändig 
utbildning. 
Studieresor tillsammans med hela Kulturavdelningen har genomförts, samt utbildningar i 
regionbibliotekets regi. Alla erbjuds möjlighet att åka till bokmässan i Göteborg, dock åkte 
färre 2017 pga debatten om yttrandefrihet och vilka utställare som tilläts delta. 

Utmaningar:  Meröppet och stärkta Lokalbibliotek 

 Fortsatt kompetensutveckling 

 Fortsatt samarbete inom hela avdelningen 

 

Strategiområde 2 

Biblioteken vänder sig till alla, men lägger särskild vikt vid att nå barn och unga. Kommunens 
skolor ska ha tillgång till skolbibliotek med fackutbildad bibliotekarie. 

 

Mål och inriktningspunkter: 

 Alla ska känna sig välkomna och uppleva att biblioteket har något att erbjuda. 
Biblioteket arbetar aktivt med bemötandefrågor. 
 

 Barn och unga ska aktivt uppsökas och på biblioteket finna ett bra utbud av medier och 
aktiviteter som attraherar, berikar och utvecklar. 
Kapprumsbiblioteken och skolbiblioteken är de allra största kontaktytorna för att nå alla barn 
och unga. Därutöver har biblioteken ett brett programutbud och försöker hålla ett stort bestånd 
av media. Dock förlorade vi inköpsbidraget från Kulturrådet 2018 pga att vi sänkte vårt eget 
medieanslag (Varberg direkt). 
 

 Under hela sin utbildning ska elever och studenter ha tillgång till bibliotek och 
bibliotekstjänster i enlighet med gällande lagstiftning. Ansvaret åvilar skolhuvudmannen. Inom 
den kommunala gymnasieskolan uppfylls lagkravet genom eget bibliotek. För grundskolor 
med kommunen som huvudman tillgodoses detta genom avtal mellan Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Skolor med annan huvudman ska 
ha möjlighet att teckna serviceavtal på samma villkor. 
Biblioteket har idag gemensamt ansvar för skolbiblioteksverksamheten enligt gammal 
överenskommelse. Detta kommer att utredas under året för att förbättra arbetssituationen och 
utveckla verksamheten.  
Friskolorna kan teckna avtal, vilket utnyttjas av 4 grundskolor. Inga gymnasieskolor har avtal, 
trots påpekanden. 
Stadsbiblioteket är en uppskattad och välanvänd lärmiljö för alla åldrar och slag av studier. 
Campusbiblioteket har blivit ett meröppet bibliotek från höstterminen 2018. Bidrag från 
Högskolan Halmstad ges till personal och medier. 
 

 För att biblioteket ska kunna vara till för alla, ska det finnas ett adekvat utbud av medier och 
tjänster för människor med särskilda behov, som äldre, funktionshindrade och dem med andra 
språk än svenska. 

Det bedrivs ett kontinuerligt arbete med grundsärskolan, genom s.k. ”äppelgrupper” ca 1 gång 
i månaden. Dyslexiveckan anordnas årligen liksom bibliotekens ”äppelhylla”. 
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Bibliotekets språkcafé har blivit ett nav i kommunens inkluderingsarbete. Biblioteket har ökat 
verksamheten med en halvtidstjänst med inriktning inkludering. 

 

Utmaningar:  Bättre tjänster på skolbiblioteken 

 Fortsatt inkluderingsarbete 

 

Strategiområde 3 

Som mötesplats med brett kultur- och informationsutbud verkar biblioteket i en 
folkbildartradition för ett gott och meningsfullt liv för den enskilde och en positiv utveckling för 
samhället. 

 

Mål och inriktningspunkter: 

 Biblioteken ska förläggas, utformas och inredas så att de attraherar till besök och kan fungera 
som mötesplatser och lokala kulturcentra i sina samhällen. 
Satsningen på meröppna bibliotek bidrar till stärkta lokalbibliotek och ökar möjligheten till 
samarbete med föreningsliv och andra aktörer i civilsamhället. 
 

 I samhällsbyggnadsprocessen ska behov och förutsättningar för biblioteksservice belysas. 
Biblioteket är en viktig del i samhällsplaneringen. Vi tar en aktiv del och är efterfrågade i 
utvecklingen av Västerport. 
Även i andra områden, t.ex. när ny simhall i Håsten planeras är det intressant att se vilka 
samarbetsmöjligheter som kan finnas. På landsbygden diskuteras nytt bibliotek i Kungsäter, 
skulle det bli verklighet innebär det ett stort lyft för verksamheten där. 
 

 Kultur- och fritidspolitiska strategin för Varbergs kommun framhåller att kärnvärden som 
jämställdhet, folkbildning, folkhälsa och demokrati ska prägla bibliotekets verksamhet. 
Under 2017 har en jämställdhetsanalys (4R) gjorts på stadsbiblioteket, den visade – inte 
oväntat – en ojämn fördelning av lånade böcker och en jämn fördelning av besök på 
biblioteken, vilket innebär en jämställd resursfördelning. 
 

 Biblioteket ska stimulera medborgarnas deltagande i samhällslivet. 
I en omvärld av alternativa fakta och enkla lösningar är en av bibliotekets viktigaste 
demokratiska uppgifter att tillhanda ett brett och rikt urval som stimulerar människor att fatta 
självständiga beslut. Under 2018 kommer förtidsröstning att ske på biblioteken. 
 

 Biblioteket ska vara en medborgarnas arena med plats för såväl omvärldens som 
lokalsamhällets frågor och därigenom stimulera det demokratiska samhället. 
Program, utställningar och fri tillgång till media ger på olika sätt möjlighet att både påverka och 
påverkas. 
 

 Visionens uppmaning att inspirera människor att uppnå sina drömmar är vägledande för 
medieurval, programutbud och aktivitetsformer. 
Grunden för att uppnå sina drömmar är att finna dem. Biblioteket vidgar perspektivet! 
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Utmaningar:  Få meröppet att fungera på alla lokalbibliotek 

Fortsätta med språkcaféet 

 

Strategiområde 4 

Biblioteket arbetar i direktkontakt med medborgarna och samarbetar med annan offentlig 
verksamhet och föreningsliv. 

Mål och inriktningspunkter: 

 

 Verksamheten ska bedrivas och utvecklas med lyhördhet för människors behov och 
önskemål. 
Biblioteken är tillgängliga och har högt förtroende bland sina brukare. Utmaningen ligger i att 
nå de grupper som inte kommer.  
 

 Bibliotekets dagliga kontakt med medborgarna ska tas till vara för en kontinuerlig utveckling av 
verksamheten. 
Personaltäthet och kontinuitet bidrar till bra kontakt med besökare och en öppenhet för 
önskemål och behov. Möjligheten att lämna inköpsförslag används. 
 

 Biblioteket verkar uppsökande och ska, när det gagnar målen för verksamheten, vara berett 
att samverka med andra aktörer. 
Språkcaféet är helt beroende av samverkan med föreningar. 
Allas barnbarn sker tillsammans med frivilliga. (högläsning på förskolor) 
Kapprumsbibliotek sker i samverkan med BUF. 
Verksamhet för människor med funktionsvariation sker tillsammans med bl.a. logopeder, 
Fritidsavdelningens arbete FUNKA och andra. 
Bibliotekets uppsökande verksamhet ”Boken kommer” utvecklas ständigt bl.a. genom nya 
tekniska möjligheter, nu startar ”Talboken-kommer” som innebär direktnedladdning av 
talböcker och tidningar. 
Kultur för äldre går in en ny fas av samarbete med Aktiv senior. 
Biblioteket önskar att komma igång Språkstart och kommer under 2018 söka pengar för 
någon form av pilotstudie, gärna med inriktning landsbygd. 
 

 Samverkan ska baseras på överenskommelse eller avtal som klargör rollfördelning, 
åtaganden och finansiering. 
Avtal finns med friskolorna. Ett nytt avtal ska skrivas med Barn- och utbildningsförvaltningen 
när utredningen för skolbiblioteken i Varberg är klar. Avtal om driften med Campus finns med 
Högskolan Halmstad. 
 

 

Utmaningar:  Förbättra skolbiblioteken på grundskolorna i Varbergs kommun.  

Samarbeta med Aktiv Senior 

Utveckla Språkcaféverksamheten och inkluderingsarbetet 
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Strategiområde 5 

Kultur- och informationsutbudet ska präglas av innehållsmässig mångfald och stor öppenhet 
för nya medieformer vid sidan av den tryckta boken. 

Mål och inriktningspunkter: 

 Yttrandefrihet – och läsfrihet – är grundläggande värden som ska upprätthållas av biblioteket. 
Modigt hålla fast vid ett allsidigt utbud, vara lyhörda för men inte styrda av påtryckningar. 
 

 I biblioteket ska man kunna möta både det allmänt accepterade och det som kan uppfattas 
som utmanande och provokativt. 
Det gäller både program, utställningar och media.  
 

 Biblioteket ska ge utrymme för brett spektrum av litterära uttryck: det breda och det smala, det 
klassiska och det nya. 
Säkerställs genom ständiga samtal och kvalitetsdiskussioner och kompetensutveckling hos 
bibliotekets personal. 2018 inleds ett långsiktigt läsfrämjande arbete för all personal med syfte 
att öka den kvalitativa läsningen och utveckla läsfrämjande metoder, sker i samverkan med 
Statens Kulturråd och Region Halland. 
 

 De digitala mediernas både informationsmässiga och konstnärliga möjligheter ska beaktas 
och ges plats i bibliotekets utbud. 
E-medierna ökar. Biblioteket erbjuder e-ljudböcker, e-textböcker och tidskrifter/tidningar. 
Önskemål om strömmande film finns. Problemet är att nationellt avtal saknas mellan bibliotek 
och förlag, utlån av e-media är en självklarhet och bör öka men är ytterst kostsamt och 
svårplanerad. 

 

Utmaningar:  Stå stadigt i demokratins och yttrandefrihetens namn när debatten skärps och 
tillhandhålla ett allsidigt urval av böcker, tidningar och annan media. 

 

 

Utmaningar och viktiga utvecklingsområden 2018: 

Inkluderingsarbetet 

Barnfestivalen 

Förtidsröstningen 

Läsfrämjande arbete, läsning av kvalitetslitteratur 

Meröppna bibliotek 

Skolbibliotekens uppdrag 

Tillgängliga media 
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Kfn au § 87 Dnr KFN 2018/0092 

12. Omlokalisering Kungsäter bibliotek

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför
nämndens sammanträde den 20 juni 2018.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har akut behov att få tillgång till 

samtliga lokaler i Kung Karl skola i Kungsäter när höstterminen 2018 

startar. Förskolan i Kungsäter, som finns i en närliggande byggnad, är full 

och detta har resulterat i att en grupp femåringar är placerade i en 

slöjdlokal i skolan. Denna placering är inte optimal utifrån elever och 

pedagogers arbetsmiljö. Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit 

ett lokalbyte inom skolan. Omlokalisering inom skolan till ett läge mitt i 

skolbyggnaden är svår utifrån tillgänglighet och arbetsmiljö för bibliotekets 

verksamhet och personal. När biblioteket håller öppet på tider då skolan är 

stängd måste skolans lokaler hållas upplåsta så att besökare till biblioteket 

kan komma in.  

I kultur- och fritidsnämndens investeringsplan finns för år 2020 upptaget 

behov av att bygga en separat entré till biblioteket för att möjliggöra en 

meröppet-funktion. Idag sker entré via ett med skolan gemensamt 

kapprum. Om biblioteket skulle flytta till ett i skolan mer centralt läge kan 

inte meröppet-funktion implementeras då hela skolbyggnaden kommer 

vara öppen för de besökare som har lånekort. Bibliotekslokalen är dessutom 

lokal för förtidsröstning inför val och utställning för samhällsprojekt. Ett 

sätt att möta barn- och utbildningsförvaltningens behov är att omlokalisera 

biblioteket till annan lokal i Kungsäter och i det läget utveckla lokalen till de 

behov som finns.  

Beslutsunderlag 
Åtgärdsvalsstudie – omlokalisering av bibliotek i Kungsäter 

Jämställdhetsbedömning 
En flytt av lokalbiblioteket i Kungsäter till nya lokaler mer centralt i 

samhället skulle innebära större möjligheter för ortsborna att få tillgång till 

biblioteket genom utökade öppettider. En omlokalisering skulle också 

innebära möjligheter för andra verksamheter att nyttja lokalen som till 

exempel Aktiv senior och kulturskolan. Ur ett jämställdhetsperspektiv så är 

det främst flickor och kvinnor som lånar böcker och annan media på 
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biblioteken. Det stämmer även på lokalbiblioteket i Kungsäter där lånen till 

70 procent görs av kvinnor. Kvinnor är överlag överrepresenterade när det 

gäller boklån varför det inte är troligt att det förhållandet nämnvärt skulle 

förändras vid en omlokalisering av biblioteket i Kungsäter. Vid en 

besöksmätning på Varbergs stadsbibliotek framkom att kvinnor och män 

nyttjar biblioteket jämställt där man gör olika saker.  Det är tänkbart att 

samma förhållande även gäller lokalbiblioteken. 

 

Kulturskolan lockar överlag fler flickor till verksamheten när det gäller 

gruppundervisning men är jämställd i den individuella undervisningen. 

Aktiv senior har inte startat sin verksamhet ännu varför det inte finns 

någon statistik att tillgå. Statistik visar att kvinnor upplever större 

otrygghet än män vid vistelse utomhus, det är därför av vikt att se över 

miljön runt biblioteket och vägen dit. Sammantaget bedöms ärendet inte 

nämnvärt påverka jämställdheten utan ge positiva förutsättningar för båda 

könen att nyttja de resurser som erbjuds. 

 

Övervägande 
För att flytta biblioteksverksamheten krävs att en överenskommelse tecknas 

med barn- och utbildningsförvaltningen och beslut från barn- och 

utbildningsnämnden för finansiering av skolbibliotekstjänst så att skolan 

hanteras som likvärdiga skolor. I Kungsäter har tjänsten tidigare bekostats 

helt av kultur- och fritidsnämnden. 

 

Det krävs dessutom att kommunstyrelsen beslutar om ramkompensation 

för ökad tjänstgöringsgrad samt för framtida hyra, kapitalkostnader och 

räntor för verksamhetsinvestering samt investeringsmedel för inventarier 

och meröppetfunktion i ny lokal. Bemanningsbehovet är totalt 40 

timmar/vecka, 100 procent tjänstgöringsgrad, för att klara 

bibliotekarieuppdraget på två ställen, i skolan och i folkbiblioteket. 

 

Om barn- och utbildningsnämnden beslutar att överta befintlig 

bibliotekslokal för skolverksamhet och om finansiering för skolbibliotekarie 

säkras kan barn- och utbildningsnämndens akuta behov av lokaler lösas 

från och med höstterminens start. Folkbiblioteket stänger då sin 

verksamhet tills ny lokal står klar. Vissa inventarier och böcker kan 

överlåtas till skolan för ett mindre skolbibliotek och kostnad för 

iordningställandet bekostas av barn- och utbildningsnämnden.  

 

En omlokalisering möjliggör för kultur- och fritidsnämnden att utveckla ett 

ökat utbud av service och aktiviteter till skola, barn och unga samt 

medborgarna i Kungsäter, då lokalytan blir större. Nytt läge och genom en 

lokalanpassning kan även meröppet-funktion införas direkt. Det möjliggör 

dessutom för en god arbetsmiljö för bibliotekspersonalen. Lokalen får ett 

mer centrumnära läge och närhet till framtida centrumstråk.  
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Omlokalisering Kungsäter bibliotek

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att 

1. godkänna åtgärdsvalsstudien

2. föreslå kommunstyrelsen bevilja en ramförstärkning på totalt 625 tkr

som fördelas 350 tkr för framtida ökad hyra för biblioteket, 200 tkr för

ökad tjänstgöringsgrad för bemanning och 75 tkr för kapitalkostnad

och ränta för verksamhetsinvestering samt bevilja investeringsmedel

upp till 750 tkr för inventarier i ny lokal och för meröppet-funktion

3. föreslå att servicenämndens arbetsutskott tecknar hyresavtal med

Roasjö Trä AB på fem år

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har akut behov att få tillgång till samtliga 

lokaler i Kung Karl skola i Kungsäter när höstterminen 2018 startar. Förskolan 

i Kungsäter, som finns i en närliggande byggnad, är trångbodd och det 

behövdes en lösning för att kunna ta emot de barn som stod i kö. Detta har 

resulterat i att en grupp femåringar är fick ta ett av de klassrum som F-1 

tidigare haft tillgång till och F-1 omgrupperade viss del av sin undervisning till 

textilslöjdsalen och ett klassrum i skolan. Barn och utbildningsförvaltningen 

ser inte att denna lösning är optimal utifrån elever och pedagogers arbetsmiljö. 

Inför läsåret 2018/2019 behöver skolan återgå till sin tidigare organisation och 

få tillgång till de lokaler som de tidigare har nyttjat. Trångboddheten på 

förskolan fortsätter och Barn och utbildningsförvaltningen ser en lösning med 

fortsatt förskoleverksamhet för 5 åringar i ett klassrum. 5-åringarna har sin 

start på förskolan och avslut och behöver klassrumslokalen från ca 8.00-15.30. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit kultur- och fritids-

förvaltningen ett lokalbyte inom skolan. Omlokalisering inom skolan till ett 

läge mitt i skolbyggnaden är svår utifrån tillgänglighet och arbetsmiljö för 

bibliotekets verksamhet och personal. När biblioteket håller öppet på tider då 

skolan är stängd måste skolans lokaler hållas upplåsta så att besökare till 

biblioteket kan komma in. I kultur- och fritidsnämndens investeringsplan 

finns för år 2020 upptaget behov av att bygga en separat entré till biblioteket 
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för att möjliggöra en meröppet-funktion. Idag sker entré via ett med skolan 

gemensamt kapprum. Om biblioteket skulle flytta till ett i skolan mer centralt 

läge kan inte meröppet-funktion implementeras då hela skolbyggnaden 

kommer vara öppen för de besökare som har lånekort. Bibliotekslokalen är 

dessutom lokal för förtidsröstning inför val och utställning för 

samhällsprojekt. Ett sätt att möta barn- och utbildningsförvaltningens behov 

är att omlokalisera biblioteket till annan lokal i Kungsäter och i det läget 

utveckla lokalen till de behov som finns. Långsiktigt så behöver behov av 

förskola skola i Kungsäter ses över utifrån befolkningsprognos. En 

behovsanalys kommer att tas fram av Barn- och utbildningsförvaltningen 

under hösten 2018. 

Beslutsunderlag 
Åtgärdsvalsstudie – omlokalisering av bibliotek i Kungsäter 

Översikt skolbibliotek Varbergs kommun 2018 

Övervägande 
I dagsläget finns en överenskommelse avseende finansiering av de olika 

skolbiblioteken. Kungsäters bibliotek är ett integrerat folk och skolbibliotek. I 

Kungsäter har tjänsten tidigare bekostats helt av kultur- och fritidsnämnden. 

Barn och utbildningsförvaltningen har alltså inga extra kostnader i dagsläget. 

Se bilaga över kostnader skolbiblioteken Varbergs Kommun. För att flytta 

biblioteksverksamheten krävs att en överenskommelse tecknas med barn- och 

utbildningsförvaltningen och beslut från barn- och utbildningsnämnden för 

finansiering av skolbibliotekstjänst med 5 timmar per vecka så att skolan 

hanteras som likvärdiga skolor och i förhållande till elevantal.  

Det krävs dessutom att kommunstyrelsen beslutar om ramkompensation för 

ökad tjänstgöringsgrad med 15 timmar per vecka samt för framtida hyra, 

kapitalkostnader och räntor för verksamhetsinvestering samt 

investeringsmedel för inventarier och meröppet-funktion i ny lokal. 

Bemanningsbehovet är totalt 40 timmar/vecka dvs 100 % tjänstgöringsgrad 

för att klara bibliotekarieuppdraget på två ställen, i skolbibliotek och i 

folkbibliotek. 

Om barn- och utbildningsnämnden beslutar att överta befintlig bibliotekslokal 

för skolverksamhet och om finansiering för skolbibliotekarie säkras kan barn- 

och utbildningsförvaltningens akuta behov av lokaler lösas fr o m 

höstterminens start. Folkbiblioteket stänger då sin verksamhet tills ny lokal 

står klar. Vissa inventarier och böcker kan överlåtas till skolan för ett mindre 

skolbibliotek och kostnad för iordningställandet bekostas av barn- och 

utbildningsnämnden.  
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En omlokalisering möjliggör för kultur- och fritidsnämnden att utveckla ett 

ökat utbud av service och aktiviteter till skola, barn och unga samt 

medborgarna i Kungsäter, då lokalytan blir större. Nytt läge och genom en 

lokalanpassning kan även meröppet-funktion införas direkt. Det möjliggör 

dessutom för en god arbetsmiljö för bibliotekspersonalen. Lokalen får ett mer 

centrumnära läge och i närhet till framtida centrumstråk.  

I nämndens investeringsplan 2020 finns ett investeringsbehov upptaget för 

ombyggnation av befintligt bibliotek för att klara en meröppet-funktion. 

Om extern lokal istället anpassas och hyrs in utgår investeringsbehovet. 

Jämställdhetsbedömning 
En flytt av lokalbiblioteket i Kungsäter till nya lokaler mer centralt i samhället 

skulle innebära större möjligheter för ortsborna att få tillgång till biblioteket 

genom utökade öppettider. En omlokalisering skulle också innebära 

möjligheter för andra verksamheter att nyttja lokalen som till exempel Aktiv 

senior och kulturskolan. Ur ett jämställdhetsperspektiv så är det främst flickor 

och kvinnor som lånar böcker och annan media på biblioteken. Det stämmer 

även på lokalbiblioteket i Kungsäter där lånen till 70% görs av kvinnor. 

Kvinnor är överlag överrepresenterade när det gäller boklån varför det inte är 

troligt att det förhållandet nämnvärt skulle förändras vid en omlokalisering av 

biblioteket i Kungsäter. Vid en besöksmätning på Varbergs stadsbibliotek 

framkom att kvinnor och män nyttjar biblioteket jämställt där man gör olika 

saker.  Det är tänkbart att samma förhållande även gäller lokalbiblioteken.   

Kulturskolan lockar överlag fler flickor till verksamheten när det gäller 

gruppundervisning men är jämställd i den individuella undervisningen. Aktiv 

senior har inte startat sin verksamhet ännu varför det inte finns någon statistik 

att tillgå. Statistik visar att kvinnor upplever större otrygghet än män vid 

vistelse utomhus, det är därför av vikt att se över miljön runt biblioteket och 

vägen dit. Sammantaget bedöms ärendet inte nämnvärt påverka 

jämställdheten negativt utan ge positiva förutsättningar för båda könen att 

nyttja de resurser som erbjuds. 

Ekonomi och verksamhet  
Årshyra för befintligt bibliotek i Kung Karl skola är idag ca 44 tkr. 

Ny årshyra beräknas till 350 tkr de första fem åren. Vid en förlängning av 

hyresavtalet justeras årshyran ned till ca 160 tkr. I beloppet ingår drift, 

underhåll och mediakostnader.  

Vad Kostnad Finansiering 
Framtida extern hyreskostnad + 350 tkr Ökad ram 
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Ökad tjänstgöringsgrad 
15 timmar/vecka 

+ 200 tkr Ökad ram KS 

Kapitalkostnad och ränta 
för inventarier och utrustning 

+ 75 tkr Ökad ram 

Summa behov 
ramförstärkning 

+ 625 tkr Ökad ram 

Inventarier till ny lokal med 
meröppet-funktion 

+ 750tkr Investeringsmedel KS 
Avskrivning 10 år. 

Samråd 
Samråd har skett med barn- och utbildningsförvaltningen, kulturavdelningens 

biblioteksansvariga och med kommunens lokalsamordnare på 

serviceförvaltningen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Mia Svedjeblad 

Förvaltningschef Lokalstrateg 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

Servicenämnden 

Fastighetschef och lokalsamordnare på serviceförvaltningen 



Skolbiblioteken Varbergs kommun 

Översikt inför januari 2018 

Alm ers Skolbibliotek 
10 tim BUF, 10 tim KOF 

Bläs hammar Skolbibliotek 
10 tim BUF, 10 tim KOF 

Bocksten Skolbibliotek 
10 tim BUF, 10 tim KOF 

Bua Skolbibliotek 
10 tim BUF, 10 tim KOF 

Furu berg Skolbibliotek 
10 tim BUF, 10 tim KOF 

Göthriks Skolbibliotek 
10 tim BUF, 10 tim KOF 

Hagas kolan Skolbibliotek 
10 tim BUF, 10 tim KOF 

Håsten Skolbibliotek 
10 tim BUF, 10 tim KOF 

Lindberg Skolbibliotek 
10 tim BUF, 10 tim KOF 

Mariedal Skolbibliotek 
10 tim BUF, 10 tim KOF 

Påskberg Skolbibliotek 
10 tim BUF, 10 tim KOF 

Väröbacka Skolbibliotek 
10 tim BUF, 10 tim KOF 

Trönninge Skolbibliotek 
20 tim BUF, 10 tim KOF 

An kars kolan Integrerat folk- och 
skolbibliotek 
10timBUF 

Bos gård Integrerat folk- och 
skolbibliotek 
5 tim BUF 

Kungsäter Integrerat folk- och 
skolbibliotek 
0 tim BUF 

Rolfstorp Integrerat folk- och 
skolbibliotek 
(Meröppet hösten 2017) 
5 tim BUF 

Veddige Integrerat folk- och 
skolbibliotek 
0 tim BUF 

Skällinge 1 tim BUF 
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Åtgärdsval gällande omlokalisering av bibliotek i Kungsäter och 
införande av meröppet-funktion 

Initiering 
Barn- och utbildningsförvaltningen har uttryckt behov att kunna nyttja hela 
skolbyggnaden i Kungsäter för sin egen verksamhet fr o m höstterminen 2018. Det 
råder akut lokalbrist i Kungsäters förskola vilket har lösts genom att en förskolegrupp 
med 5-åringar flyttats till en lokal i skolbyggnaden. Lokalen som används är 
ursprungligen en slöjdsal. Ur flera aspekter är den inte optimal och då lokalen är 
belägen mitt i skolhuset så störs skolverksamheten. Arbetsmiljön för elever och 
pedagoger därför inte bra. I en annan del av skolbyggnaden finns ett integrerat folk- 
och skolbibliotek som drivs av kultur- och fritidsförvaltningen. Biblioteket används 
av elever och skolpersonal samt allmänheten. Den har även fungerat för utställning 
av samhällsinformation och förtidsröstning inför val. Ytan är ca 70 kvm inkl ett 
mindre förråd. Entrén till biblioteket går genom ett gemensamt kapprum. Biblioteket 
är öppet måndagar kl 10,00 - 17,00 och onsdagar 16,00 - 19,00. På onsdagar, innan 
biblioteket öppnar, hålls bokcirklar, sagostunder mm. När biblioteket inte är öppet 
används det av skolans lärare för samtal, möten och enskild undervisning.  

Aktörer och övriga intressenter: 
Barn- och utbildningsförvaltningen har önskemål om att kunna nyttja skolbyggnaden 
fullt ut för sin verksamhet. 
 
Övergripande syfte: 
Det övergripande syfte med åtgärdsvalet är att försöka möjliggöra för barn- och 
utbildningsförvaltningen tillgång till ytterligare en lokal för sin verksamhet i Kung 
Karl skola som klarar arbetsmiljökraven för barn och personal.  
En omlokalisering av bibliotek till annat läge i Kungsäter kan genomföras, förutsatt 
att ekonomisk kompensation genom ramförstärkning av framtida hyra, bemanning 
och investeringskostnader för inventarier och utrustning kopplat till flytt och 
meröppet-funktion, beslutas av kommunstyrelsen. Ett nytt läge skapar 
förutsättningar att redan från start kunna erbjuda meröppet-funktion vilket gör att 
den planerade investering för byggnation av separat entré kan utgå. 
  



Kartbild Kungsäter: 

Förstå situationen 
Preciserade problem: 
Barn- och utbildningsförvaltningen har till Kultur- och fritidsförvaltningen uttryckt 
behov att från höstterminen 2018 kunna använda det klassrum på skolan som kultur- 
och fritidsförvaltningen idag hyr som skol- och folkbibliotek. Den ev ersättningsyta 
som erbjuds som bibliotekslokal är inte acceptabel utifrån arbetsmiljö och ger ännu 
sämre tillgänglighet för besökare till lokalen. Redan idag finns brister i arbetsmiljö då 
det exempelvis inte finns separat personalwc och inget arbetsrum för bibliotekets 
personal. Tillgängligheten till lokalen för besökare med olika funktionsnedsättningar 
är inte enkel. Det är en svår grind att passera för att komma in på skolgården, ramp 
in till en smal entré och passage via ett trångt kapprum. Befintligt RWC är inte 
dimensionerat efter dagens lagkrav och allt för trångt.  
En fördel finns med dagens placering och det är att personalen på biblioteket har 
kommunala kollegor omkring sig i byggnaden och arbetar nära skolverksamheten då 
lokalen finns i skolbyggnaden. Det är inga ställtider mellan de olika aktiviteterna och 
för eleverna är det enkelt och nära att gå till biblioteket. 

Biblioteket är idag en utpekad plats för förtidsröstning vid val och utställningslokal 
för samhällsutveckling. Detta är också en av anledningarna till att den yta som 
föreslagits som alternativ biblioteksyta i skolbyggnaden inte fungerar. Allmänheten 
som ska ta sig till röstningslokal/utställning då skolundervisning pågår eller på 
kvällstid kräver att skolbyggnaden står upplåst och att passage görs genom 
verksamhetslokaler. 



Kultur- och fritidsnämnden har som mål att utveckla meröppet-funktion i samtliga 
lokalbibliotek. Hittills finns funktionen i Bua och Rolfstorp och pågår i Veddige.  
I investeringsplanen för år 2020 finns en post upptagen för att klara omställning till 
meröppet i Kungsäter. Då dagens entré till bibliotek sker genom ett gemensamt 
kapprum så krävs ombyggnation för en separat entré med vindfång, ett RWC för 
besökare och plats för en lånemaskin. Det gör att den fria ytan som kan användas till 
bibliotek kommer at krympa avsevärt. 

De insatser bibliotekarien idag gör för skolans verksamhet regleras inte ekonomisk 
reglering i denna specifika skola, i motsats till övriga skolbibliotek, jämförelse 
Rolfstorp. 

Bibliotek har idag följande besökstal: 

 
Ett nytt läge och med utökad öppethållandetid möjliggör att fler kan använda 
biblioteket. 
 
Krav (teknik, ekonomi, miljö, trafik mm): 
De verksamhetslokaler som idag byggs och anpassas för kommunal verksamhet 
efterlever krav på god arbetsmiljö. De är flexibla, välkomnande och tillgängliga för 
allmänheten och för de verksamheter som bedrivs i dessa. Det är viktigt att tekniska 
förutsättningar finns för att implementera meröppet-funktion. Det ställer krav på att 
el, IT, lås och larm finns som klarar verksamhetens behov och för den utrustning och 
system som behövs för att klara meröppet-funktionen. Vissa inventarier som behövs 
till funktionen kommer behövas köpas in. 
 
Mål för åtgärder: 
Möta barn- och utbildningsförvaltningens behov av ytterligare yta i skolan för sin 
verksamhet genom att omlokalisera biblioteksverksamheten till ett annat läge i 
Kungsäter. Beslutas genomförandet är målet att skapa en väl fungerade 
bibliotekslokal som lever upp till arbetsmiljökrav, efterlever bibliotekslagen och 
bidrar till efterlevnad av skolbibliotekslagen genom ett nära samarbete med skolans 
verksamhet. Lokaler som är bra, flexibla och tillgängliga för framförallt biblioteks-
verksamhet men även för andra verksamheter som kultur- och fritidsförvaltningen är 
en grundförutsättning och kan skapa en mötesplats för Aktiv senior, kulturskolans 
musikundervisning och olika behov av samlingslokal som invånarna i Kungsäter kan 
tänkas ha och servicenivån ökar avsevärt med meröppet-funktion. 



Pröva tänkbara åtgärder 
En kontakt har tagits med Roasjö Trä AB som är fastighetsägare till den fabrikslokal i 
Kungsäter som Dooria tidigare bedriv verksamhet i. Läget är i närhet till affär och 
framtida centrumstråk. Arbetet med en fördjupad översiktsplan pågår och ett antal 
nya bostäder och annan service kommer kunna utvecklas i Kungsäter. Området runt 
centrum kommer att få ett tydligare samband och då ligger lokalen bättre lokaliserat.  

Barn- och utbildningsförvaltningen: 
En överenskommelse behöver skrivas med barn- och utbildningsförvaltningen för 
kostnadstäckning för de tjänster som bibliotekets personal bidrar med i skolans 
verksamhet. I övriga mindre skolor finns det liknande överenskommelser. 
Om bibliotek flyttas är avståndet ca 650 m från skolan vilket innebär gång- och 
cykelavstånd. Det finns småvägar genom villabebyggelse alternativt befintlig cykelväg 
som är trygga stråk att ta sig fram på. Skolan har krav i sin verksamhet att efterleva 
skolbibliotekslagen. Ett mindre skolbibliotek ska finnas i skolans lokaler och delar av 
de inventarier, bokhyllor, möbler mm som finns i befintligt bibliotek kan om flytt 
beslutas, överlåtas till skolan för att skapa ett litet skolbibliotek.  
 
Idag är biblioteksverksamheten i Kungsäter bemannad med 20 timmar per vecka (50 
% av en heltid) och bekostas av kultur- och fritidsnämnden. Om verksamheten flyttar 
till nytt läge kan ensamarbete skapa problem i en solitär byggnad där inga 
kommunala kollegor finns. Det fysiska avståndet blir större och viss ställtid krävs när 
insatser ska göras i skolan. För detta behöver resursen stärkas upp med ytterligare 20 
timmar till totalt 40 timmars bemanning i Kungsäter (100 % tjänstgöringsgrad 
fördelat på två personer). Det skapar goda förutsättningar för en bra biblioteksservice 
mot skolan och mot allmänheten.  

Barn- och utbildningsnämnden bekostar 5 timmar och resterande 15 timmar behöver 
kommunstyrelsen ge ramförstärkning för. 

Om valet görs att omlokalisera biblioteket kan investeringsmedel sparas i och med att 
ombyggnation för separat entré inte behöver göras. Insatsen har beräknats till ca 2 
mnkr. 

Funktionskrav i ny lokal: 
God arbetsmiljö, flexibilitet och tillgänglighet är grundbehov som behöver 
säkerställas. Bred entrédörr som klarar passage med permobil och utrustad med lås 
och larmsystem för tagg och kortläsare för meröppet-funktion. Entrépartiet ska vara 
utrustad med automatisk dörröppnare samt regn- och vindskydd. Tilltalande och 
välkomnande utemiljö för att skapa en träffpunkt. Det är viktigt att få till ett större 
glasparti i entréytan. Detta glasparti gör att det utifrån syns att det är en 
verksamhetslokal, att låntagarna vid ”meröppet” ska känna sig trygga när det går in i 
lokalen då de kan se vilka som befinner sig där och det skapar dessutom en 
trygghetskänsla för den personal som arbetar i lokalen när den kan se vad som 
händer på utsidan. 
 



Klinker och ev modernt, textilt golv, ljudabsorberande undertak med ljudplafonder är 
att föredra för att få en god belysning och ljudnivå. Kompletteras med takspottar som 
kan förstärka belysning på vissa ytor. Pentrydel med diskbänk och viss arbetsyta, kyl 
och frys i ett högskåp 60/40 fördelning. Micro på hylla ovan diskbänk och ett separat 
skåp för porslin, förvaring mm.  

Det är viktigt att RWC planeras korrekt med dagens mått och även utrustat med 
skötbord. Arbetsplatsen i personalytan placeras så dagsljus erhålls. 

Det är önskvärt att meröppet-funktion finns på plats redan vid invigning. Bibliotheca, 
det företag som analyserar och inför funktionen på bibliotek i Sverige, behöver ha 
möjlighet att avsätta tid för detta specifika genomförandet. Ett tidigt samarbete med 
serviceförvaltningen har initierats. Det är en stor utmaning att få detta satt i 
projektering med extern byggherre och med en god samverkan mellan 
serviceförvaltning, kulturavdelning och extern leverantör. 

Bedömd måluppfyllelse: 
Omlokalisering av bibliotek strävar mot att möjliggöra bättre verksamhetslokaler för 
förskola och skolan. Den strävar med mot kommunens målområde ”Hälsa och social 
sammanhållning” och kultur- och fritidsnämndens mål att ”genom våra 
verksamheter erbjuda mötesplatser och aktiviteter som ger människor möjlighet att 
stärka sin fysiska och psykiska hälsa” och ”stärka individens möjlighet till delaktighet 
och inflytande”. Omlokalisering ger goda förutsättningar till ökad måluppfyllelse. 
 
Samlad bedömning av effekter och kostnader: 
Nuvarande internhyra för biblioteket är ca 44 tkr/år och inkluderar drift och 
underhåll samt media. Hyran hanteras som internhyra via serviceförvaltningen. 
 
Framtida hyra i ny bibliotekslokal beräknas till ca 350 tkr/år under 5 års tid. Från  
år 6 sänks hyran till ca 150 tkr. Kostnader för ombyggnation av extern lokal läggs ut 
de första fem åren, via hyran. Ny bibliotekslokal är på ca 160 kvm. Två större, öppna 
ytor för allmänhet och verksamheter, ett separat arbetsrum/personalrum med 
personal-wc och ett RWC för besökare. Ombyggnation ombesörjs av Roasjö Trä AB, 
efter kravspecifikation från kultur- och fritidsförvaltningen. Det innebär att planerad 
investering utgår men att en ramförstärkning krävs för framtida hyra. 
Fastighetschefen på Serviceförvaltningen har delegation att underteckna externa 
hyresavtal på under 350 tkr/år. Är hyresnivån över 350 tkr/år och på max 5 år 
beslutas om hyresavtal i servicenämndens arbetsutskott som har delegation för detta.  

För implementering av meröppet-funktionen beräknas kostnaden till 450 tkr och är 
en utgift av engångskaraktär som investering. Beloppet är schablonuppskattat och 
fördelas på 100 tkr för den utlåningsautomat som behövs och 350 tkr för de olika 
tekniska och bygginsatser som krävs. Det kan finnas samordningsvinster om det går 
att samprojektera och bygga direkt. Bibliotheca har resurser i januari-19 för att 
genomföra de tekniska insatser och program mm som krävs för införandet. När de är 
klara behöver bibliotekspersonalen ca 2-3 veckor för att testa och kvalitetssäkra 



programvara och funktionen i lokalen. Då ny lokal är större än befintlig behövs fler 
bokhyllor och möbler köpas till den offentliga ytan för att ge en helhetskänsla. 
Inventarier som behövs till ny verksamhetslokal beräknas till 300 tkr (bokhyllor, 
sittmöbler, skrivbord och arbetsstol, förvaring, köksutrustning mm). Kostnader för 
att fysisk iordningställa ett mindre skolbibliotek i skolans lokal ska bekostas av barn- 
och utbildningsnämnden. 
 

Vad Kostnad Finansiering
Framtida extern hyreskostnad + 350 tkr Ökad ram 2019-2023.  

 
Ökad tjänstgöringsgrad  
15 timmar/vecka 

+ 200 tkr Ökad ram

Kapitalkostnad och ränta 
för inventarier och utrustning 

+ 75 tkr Ökad ram

Summa behov 
ramförstärkning 

+ 625 tkr Ökad ram KS
 

Inventarier till ny lokal med 
meröppet-funktion 

+ 750tkr Investeringsmedel KS 
Avskrivning 10 år. 

 

Synergieffekter: 
Ökad samverkan mellan förvaltningens olika avdelningar och verksamheter 
möjliggörs och med barn- och utbildningsförvaltningen gällande skolbibliotek. 
Att kunna erbjuda välkomnande, öppna, trygga och väl anpassade lokaler är en bonus 
och som skapar mervärde för ortens barn, ungdomar och övriga invånare. 
Kulturskolans musikundervisning kan utveckla en ny plats att ta emot elever i ny 
verksamhetslokal och Aktiv senior kan få en utpekad mötesplats i Kungsäter. 
 
Nollalternativ: 
Skolans verksamhet, vilken är i akut behov av ytterligare en lektionssal, har som 
alternativ etablera en paviljong på skolområdet vilket är en kostsam lösning för 
kommunen och inte optimal för verksamheten. Investering framöver för att klara 
meröppet-funktion kommer att krävas vilket tar resurser i anspråk för 
fastighetsinvesteringsprocessens olika faser. Gällande befintlig arbetsmiljö kan en 
skyddsrond ställa krav på att insatser ska göras. Samma sak gäller tillgänglighet till 
lokalen för besökande som har olika funktionsnedsättningar och där inte enbart 
enkelt avhjälpa hinder möter dagens krav.  
  



Forma inriktning och rekommendera åtgärder 
 
 Förslag till rekommendation är att genomföra omlokalisering till ny lokal med 

Roasjö Trä AB som extern hyresvärd och meddela dem ett godkännande av 
projektstart, med samverkan för meröppet-funktion. 

 Meddela barn- och utbildningsnämnden att befintlig biblioteksyta fr o m 
höstterminen 2018 kan ställas om till klassrum. Mindre utrymme i 
skolbyggnaden iordningsställs med inventarier från befintligt bibliotek som 
kan fungera som skolbibliotek förutsatt att ekonomisk överenskommelse 
träffats för reglering av bibliotekarietjänst. 

 Folkbiblioteket kommer att behöva stängas fr o m höstterminsstart tills ny 
lokal står klar.  

 Lokal för förtidsröstning inför valet kan inte erbjudas och valnämnden är 
informerad om detta. 

 Förslag är att hemställa hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att bevilja 
ramkompensation för framtida hyra, för ökad tjänstgöringsgrad, investering 
av inventarier och meröppet-funktion i ny lokal och resulterande 
kapitalkostnader och ränta. 

  



Bildbilaga	
Befintligt bibliotek är den rödmarkerad ytan i skolbyggnaden: 

  

  



Layout ny lokal: 



Befintligt bibliotek utifrån: 

 
Befintlig entré till bibliotek 

 



från kapprum (öppen dörr är biblioteket) 



Interiörbilder befintligt bibliotek: 

 

                                                                  



 

 

 

Vid tangenterna, 

Mia Svedjeblad, lokalstrateg, 2018-05-28 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 85 Dnr KFN 2018/0083 

13. Redovisning av uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att godkänna förvaltningens redovisning av uppföljning och kontroll av

verksamhet som utförs av privata utförare.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att 

kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål 

och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller 

från och med 1 januari 2015. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll 

av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares 

verksamhet. 

Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen skall 

- Kontrollera och följa upp verksamhet som enligt lag drivs av privata 

utförare 

- Genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för 

allmänheten att få insyn i verksamheten 

- Se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet 

som de lämnar till privata utförare 

- I fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med 

generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata 

utförare 

- Tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer 

kan välja mellan olika utförare 

Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till och rör 
invånarna. Det kan handla om hela verksamheter som till exempel särskilda 
boenden för äldre. Det kan också handla om delar av en verksamhet som 
har stor betydelse för invånaren som till exempel måltidsverksamhet och 
städning i skolan.  

All verksamhet som kommunen upphandlar inom alla 
verksamhetsområden omfattas av programmet, till exempel vård och 
omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, gata och park, 
fastighetsförvaltning, kommunikation och infrastruktur.  

Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet är det viktigt att 
påpeka att krav på uppföljning, insyn med mera, som läggs fast i 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

programmet, generellt inte kan få genomslag på gällande avtal, där 
villkoren redan är reglerade.  Krav som programmet lägger fast kan endast 
påverka förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i 
tiden.  
 
Mot bakgrund av ovan nämnda förändring i kommunallagen uppdrar 
kommunfullmäktige åt varje berörd nämnd att med utgångspunkt i 
programmet ansvara för att utförare, oavsett driftform, inom nämnden 
ansvarsområde bedriver verksamheten enligt  
 

- De lagar förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten 

- De mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har 

fastställt i verksamhetsplaner 

- I juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på 

vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi 

följs upp. 

 

Beslutsunderlag 
KF § 30, 2016-02-16. 

 

Övervägande 
Delar av nämndens verksamheter utförs av privata utförare och omfattas av 

lagändringen. Till de största hör gymverksamheten i Håstens simhall samt 

caféverksamheten i Kulturhuset Komedianten. Båda dessa verksamheter är 

upphandlade enligt LOU och avtalen med de privata utförare som tilldelats 

uppdragen utgörs av tjänstekoncessioner. Avtalens löptid inklusive 

förlängning sträcker sig till 2023-06-30 respektive 2018-12-31.  

 
Badverksamheten i Kallbadhuset drivs av en privat utförare. Avtalet har 

tillkommit före LOU och regleras därför genom ett hyresavtal. 

Förvaltningen har sagt upp avtalet för omförhandling. Avtalet upphör 

senast 2019-03-31. 

 

Därutöver utför bidragsberättigade föreningar i varierande omfattning 

skötsel av idrottsanläggningar. Den inledande löptiden för dessa avtal är 

vanligtvis tre år, därefter förlängs avtalen med ett år i taget.  

 
Förvaltningen har begränsad möjlighet att påverka gällande avtal men 

kommer att omförhandla avtalsvillkoren i samband med att respektive avtal 

löper ut och förlängs.  Detta möjliggör för kultur- och fritidsnämnden att till 

kommunstyrelsen årligen i juni månad följa upp och redovisa uppgifter om 

privata utförare.  

 
Inom förvaltningen finns en fastställd rutin för avtalshantering. Vid 

upprättande av avtal används om möjligt avtalsmallar som underlag. 

Kompletteringar kommer att göras i befintliga avtalsmallar som säkerställer 

att utförarens skyldighet att lämna uppgifter samt biträda kommunen vid 
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uppföljning och utvärdering av verksamheten enligt Kommunallagen 

tydligt framgår av respektive avtal.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 



Beslutsförslag 1 (3) 
2018-05-23 Dnr: KFN 2018/0083-2 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Per Eriksson,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Redovisning av uppföljning och insyn av 

verksamhet som utförs av privata utförare

Förslag till beslut 
Att kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av 

uppföljning och kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare. 

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att 

kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och 

riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller från och 

med 1 januari 2015. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata 

utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen skall 

- Kontrollera och följa upp verksamhet som enligt lag drivs av privata 

utförare 

- Genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för 

allmänheten att få insyn i verksamheten 

- Se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som 

de lämnar till privata utförare 

- I fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med 

generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare 

- Tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer 

kan välja mellan olika utförare 

Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till och rör 
invånarna. Det kan handla om hela verksamheter som till exempel särskilda 
boenden för äldre. Det kan också handla om delar av en verksamhet som har 
stor betydelse för invånaren som till exempel måltidsverksamhet och städning 
i skolan.  

All verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden 
omfattas av programmet, till exempel vård och omsorg, kultur och fritid, 
hälso- och sjukvård, gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och 
infrastruktur.  



  2 (3) 
2018-05-23 Dnr: KFN 2018/0083-

2 
  
  
  
  

 

 

Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka 
att krav på uppföljning, insyn med mera, som läggs fast i programmet, 
generellt inte kan få genomslag på gällande avtal, där villkoren redan är 
reglerade.  Krav som programmet lägger fast kan endast påverka 
förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden.  
 
Mot bakgrund av ovan nämnda förändring i kommunallagen uppdrar 
kommunfullmäktige åt varje berörd nämnd att med utgångspunkt i 
programmet ansvara för att utförare, oavsett driftform, inom nämnden 
ansvarsområde bedriver verksamheten enligt  
 

- De lagar förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten 

- De mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har fastställt 

i verksamhetsplaner 

- I juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på 

vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi 

följs upp. 

 
 

Beslutsunderlag 
Kf § 30 – 2016-02-16. 

 

Övervägande 
Delar av förvaltningens verksamheter utförs av privata utförare och omfattas 
av lagändringen. Till de största hör gymverksamheten i Håstens simhall samt 
caféverksamheten i Kulturhuset Komedianten. Båda dessa verksamheter är 
upphandlade enligt LOU och avtalen med de privata utförare som tilldelats 
uppdragen utgörs av tjänstekoncessioner. Avtalens löptid inklusive 
förlängning sträcker sig till 2023-06-30 respektive 2018-12-31.  
 
Badverksamheten i Kallbadhuset drivs av en privat utförare. Avtalet har 
tillkommit före LOU och regleras därför genom ett hyresavtal. Förvaltningen 
har sagt upp avtalet för omförhandling. Avtalet upphör senast 2019-03-31. 
Därutöver utför bidragsberättigade föreningar i varierande omfattning skötsel 
av idrottsanläggningar. Den inledande löptiden för dessa avtal är vanligtvis tre 
år, därefter förlängs avtalen med ett år i taget.  
 
Förvaltningen har begränsad möjlighet att påverka gällande avtal men 
kommer att omförhandla avtalsvillkoren i samband med att respektive avtal 
löper ut och förlängs.  Detta möjliggör för kultur- och fritidsnämnden att till 
kommunstyrelsen årligen i juni månad följa upp och redovisa uppgifter om 
privata utförare.  
 
Inom förvaltningen finns en fastställd rutin för avtalshantering. Vid 
upprättande av avtal används om möjligt avtalsmallar som underlag. 
Kompletteringar kommer att göras i befintliga avtalsmallar som säkerställer 
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att utförarens skyldighet att lämna uppgifter samt biträda kommunen vid 
uppföljning och utvärdering av verksamheten enligt Kommunallagen tydligt 
framgår av respektive avtal.  

Ekonomi och verksamhet  
Beslutet innebär inga konsekvenser för ekonomi och verksamhet. 

Samråd 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Per Eriksson 

Förvaltningschef handläggare 

Protokollsutdrag 



Från: Marcus Andersson 
Skickat: den 9 maj 2018 16:35 
Till: Barn- och utbildningsnämnden; Byggnadsnämnden; Hamn- och 

gatunämnden; Kultur och Fritids Nämnden Mailbox; Miljö och 
Hälsoskyddsnämnden; Servicenämnden; SN; Överförmyndaren Mailbox 

Ämne: Redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare 

Bifogade filer: Förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs 
....pdf; Protokollsutdrag.pdf 

Hej! 

Kommunfullmäktige beslutade 16 februari 2016, § 30, om ett program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare. I programmet står att nämnderna i juni månad varje år 
översiktligt ska redovisa till kommunstyrelsen på vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för 
kommunal regi följs upp. Redovisningen ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 30 juni 2018. 
Bifogat finns programmet och kommunfullmäktiges beslut. 

Hälsningar 

Marcus Andersson 
Kommunsekreterare 
Kommunkansliet 
________       ______. 
Varbergs kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
432 80  Varberg 

Direkttelefon: 0340-69 71 94,  
Mobiltelefoni: 070-291 71 02 
E-post: marcus.andersson@varberg.se 
www.varberg.se 
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För att kommunens ska leva upp till den nya lagstiftningen föreslår kom-

munledningskontoret att fullmäktige antar föreslaget program och att föl-

jande skrivelse införs i bolagspolicyn Kommunala företag ska ge allmän-

heten insyn i verksamhet som de lämnar till privata utförare.  

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 januari 2016, § 9, och då 

kommit överens om att ta bort tredje att-satsen under rubriken uppdrag i 

programmet. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 januari 2016, § 8. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Protokollsutdrag: Kommunkansliet 



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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2015-12-10 Dnr: KS 2015/0500-1 

Kommunledningskontoret 

Marcus Andersson,  0340-69 71 94 

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 

utförs av privata utförare 

Bakgrund 

Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att 

kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och 

riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller från 1 januari 

2015. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka 

allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 

Lagstiftning 

Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen ska 

- kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av privat utförare 

- genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få 

insyn i verksamheten 

- se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar 

till privata utförare 

- i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål 

och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare 

- tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja 

mellan olika utförare. 

Privat utförare 

Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild 

individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det kan handla om 

olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor, idébundna 

organisationer etc. 

Formellt överlämnas verksamheten efter en offentlig upphandling främst enligt lagen 

om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, 

energi och transporter (LUF) eller ett valfrihetssystem enligt lagen om 

valfrihetssystem (LOV) samt att avtal tecknats. 

Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till och rör invånarna. Det 

kan handla om såväl hela verksamheter (t.ex. särskilda boenden för äldre), som delar 
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av en verksamhet med stor betydelse för invånaren (t.ex. måltidsverksamhet och 

städning i skolan). 

Avgränsningar 

Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom alla 

verksamhetsområden, t.ex. vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, 

gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och infrastruktur. 

Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav 

på uppföljning, insyn med mera, som läggs fast i programmet, generellt inte kan få 

genomslag på gällande avtal, där villkoren redan är reglerade. Krav som programmet 

lägger fast kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som 

ligger framåt i tiden.  

Programmet omfattar inte fristående skolor och fristående förskolor då den 

verksamheten inte är upphandlad utan är reglerad genom tillståndsgivning. Även 

utförare av personlig assistens enligt socialförsäkringsbalken är undantagna.  

Riktlinjer 

Kommunen är ansvarig även för verksamheter som genom avtal överlämnas till 

privata utförare. I ansvaret ligger att följa upp och kontrollera. Omfattningen på 

kontrollen och uppföljningen kan dock se olika ut beroende på hur angelägen 

verksamheten är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende invånarna är av 

verksamheten desto större är kravet på uppföljning och kontroll och att identifiera 

vilka risker som kan finnas. 

Uppföljning och kontroll av verksamhet som genom avtal lämnats över till privata 

utförare ska prioriteras och särskilt inriktas på medborgarfokus, säkerhet och risken 

för ekonomiska oegentligheter. Kontroll- och uppföljningsarbete av verksamhet som 

bedrivs i egen regi ska utformas på liknande sätt som för privata utförare. 

Information ska lämnas om samtliga utförare, för att underlätta medborgarnas val när 

enskilda kan välja mellan olika utförare av den kommunala nämndens tjänster. 

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna 

kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga, 

relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå hur samverkan mellan beställaren 

och utföraren ska genomföras och hur brister i verksamheten ska hanteras. Den 
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kommunala huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner eller häva avtalet 

ska vara tydligt reglerat i avtal. 

Rätt till insyn 

Varje nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör det 

möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till privat 

utförare. Utföraren ska lämna information när kommunen begär det. Utförarens 

skyldigheter att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas 

utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller annan författning eller inte 

anses utgöra företagshemligheter enligt lag. 

I avtalen ska det fastslås att utföraren ska biträda kommunen vid uppföljning och 

utvärdering av verksamheten, lämna nödvändiga statistikuppgifter och rapportera in 

nödvändiga övriga uppgifter. 

Berörd nämnd ska redovisa information till allmänheten om alla utförare. 

Informationen ska beskriva utförarens verksamhet och kvalitet. Informationen ska 

finnas tillgänglig på kommunens webbplats och på andra sätt som bedöms lämpliga 

utifrån målgruppen. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige uppdrar åt varje berörd nämnd att med utgångspunkt i detta 

program ansvara för att utförare (oavsett driftsform) inom nämndens ansvarsområde 

bedriver verksamheten enligt 

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten 

- de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har fastställt i 

verksamhetsplaner 

- i juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på vilket sätt 

avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi följs upp. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att 

- årligen följa upp hur nämnderna har arbetat utifrån programmets intentioner. 
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biblioteken. Det stämmer även på lokalbiblioteket i Kungsäter där lånen till 

70 procent görs av kvinnor. Kvinnor är överlag överrepresenterade när det 

gäller boklån varför det inte är troligt att det förhållandet nämnvärt skulle 

förändras vid en omlokalisering av biblioteket i Kungsäter. Vid en 

besöksmätning på Varbergs stadsbibliotek framkom att kvinnor och män 

nyttjar biblioteket jämställt där man gör olika saker.  Det är tänkbart att 

samma förhållande även gäller lokalbiblioteken. 

Kulturskolan lockar överlag fler flickor till verksamheten när det gäller 

gruppundervisning men är jämställd i den individuella undervisningen. 

Aktiv senior har inte startat sin verksamhet ännu varför det inte finns 

någon statistik att tillgå. Statistik visar att kvinnor upplever större 

otrygghet än män vid vistelse utomhus, det är därför av vikt att se över 

miljön runt biblioteket och vägen dit. Sammantaget bedöms ärendet inte 

nämnvärt påverka jämställdheten utan ge positiva förutsättningar för båda 

könen att nyttja de resurser som erbjuds. 

Övervägande 
För att flytta biblioteksverksamheten krävs att en överenskommelse tecknas 

med barn- och utbildningsförvaltningen och beslut från barn- och 

utbildningsnämnden för finansiering av skolbibliotekstjänst så att skolan 

hanteras som likvärdiga skolor. I Kungsäter har tjänsten tidigare bekostats 

helt av kultur- och fritidsnämnden. 

Det krävs dessutom att kommunstyrelsen beslutar om ramkompensation 

för ökad tjänstgöringsgrad samt för framtida hyra, kapitalkostnader och 

räntor för verksamhetsinvestering samt investeringsmedel för inventarier 

och meröppetfunktion i ny lokal. Bemanningsbehovet är totalt 40 

timmar/vecka, 100 procent tjänstgöringsgrad, för att klara 

bibliotekarieuppdraget på två ställen, i skolan och i folkbiblioteket. 

Om barn- och utbildningsnämnden beslutar att överta befintlig 

bibliotekslokal för skolverksamhet och om finansiering för skolbibliotekarie 

säkras kan barn- och utbildningsnämndens akuta behov av lokaler lösas 

från och med höstterminens start. Folkbiblioteket stänger då sin 

verksamhet tills ny lokal står klar. Vissa inventarier och böcker kan 

överlåtas till skolan för ett mindre skolbibliotek och kostnad för 

iordningställandet bekostas av barn- och utbildningsnämnden.  

En omlokalisering möjliggör för kultur- och fritidsnämnden att utveckla ett 

ökat utbud av service och aktiviteter till skola, barn och unga samt 

medborgarna i Kungsäter, då lokalytan blir större. Nytt läge och genom en 

lokalanpassning kan även meröppet-funktion införas direkt. Det möjliggör 

dessutom för en god arbetsmiljö för bibliotekspersonalen. Lokalen får ett 

mer centrumnära läge och närhet till framtida centrumstråk.  
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I nämndens investeringsplan 2020 finns ett investeringsbehov upptaget för 
ombyggnation av befintligt bibliotek för att klara en meröppetfunktion. 
Om extern lokal istället anpassas och hyrs in utgår investeringsbehovet.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Kfn au § 88 Dnr KFN 2018/0058 

14. Svar på remiss Begäran om yttrande -
Policy för reklam i det offentliga rummet 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att tillstyrka förslaget till policy för reklam i det offentliga rummet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Frågan om reklam i det offentliga rummet har aktualiserats på flera håll i 

kommunens organisation. Varbergs kommun ser en ökad efterfrågan från 

privata aktörer på att sätta upp reklambudskap och internt har behovet lyfts 

av platser att sprida information på. En övergripande policy för hantering 

saknas och har efterfrågats av bland annat stadsbyggnadskontoret, hamn- 

och gatuförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. Policyn syftar till 

att vara vägledande genom att klargöra kommunens syn på och 

förhållningssätt till reklam i det offentliga rummet. Med policyn som grund 

skapas förutsättningar att vidareutveckla mer detaljerade riktlinjer för 

berörda förvaltningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets beslutsförslag 2018-02-15 

Policy för reklam i det offentliga rummet, kommunledningskontor, 2018-

01-23 

Jämställdhetsbedömning 
För de ytor som Varbergs kommun är ansvarig för är det viktigt att 

reklamen som kommuniceras förhåller sig till vår värdegrund, särskilt med 

avseende på genusperspektiv och mångfald. Det är också bra att det i 

policyn nämns att etiska aspekter vad det gäller reklambudskapens innehåll 

ska beaktas och omnämnas vid ett eventuellt samarbete med en extern 

aktör när det gäller reklam i det offentliga rummet. 

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

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Anna Frid,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Svar på remiss Begäran om yttrande - Policy för 

reklam i det offentliga rummet

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås tillstyrka förslaget till policy för reklam i 

det offentliga rummet. 

Beskrivning av ärendet 
Frågan om reklam i det offentliga rummet har aktualiserats på flera håll i 

kommunens organisation. Varbergs kommun ser en ökad efterfrågan från 

privata aktörer på att sätta upp reklambudskap, och internt har behovet lyfts 

av platser att sprida information på. En övergripande policy för hantering 

saknas och har efterfrågats av bland annat stadsbyggnadskontoret, hamn- och 

gatuförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. Policyn syftar till att 

vara vägledande genom att klargöra kommunens syn på och förhållningssätt 

till reklam i det offentliga rummet. Med policyn som grund skapas 

förutsättningar att vidareutveckla mer detaljerade riktlinjer för berörda 

förvaltningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets beslutsförslag 2018-02-15 

Policy för reklam i det offentliga rummet, kommunledningskontor, 2018-01-

23 

Jämställdhetsbedömning 
För de ytor som Varbergs kommun är ansvarig för är det viktigt att reklamen 

som kommuniceras förhåller sig till vår värdegrund, särskilt med avseende på 

genusperspektiv och mångfald. Det är också bra att det i policyn nämns att 

etiska aspekter vad det gäller reklambudskapens innehåll ska beaktas och 

omnämnas vid ett eventuellt samarbete med en extern aktör när det gäller 

reklam i det offentliga rummet. 

Övervägande 
Som redan nämnts finns det behov av en samsyn i organisationen kring 

frågorna om reklam i det offentliga rummet. Kultur- och fritidsnämnden 

välkomnar därför att en kommunövergripande policy tagits fram. Det är bra 
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att man varit tydlig med att man vill skydda kulturhistoriska miljöer och 

stadens gestaltning. I sammanhanget är det också värt att nämna kultur- och 

fritidsnämndens ”Riktlinjer för upplåtande av reklamplats vid kommunala 

anläggningar”, som redan tagits fram. 

Policyn nämner dock inte fysisk skyltning i det offentliga rummet. Exempelvis 

vepor på husfasader, beachflaggor, vimplar och flaggspel utgör också ett 

växande inslag i gatubilden, särskilt i Varbergs innerstad.  

När man nu tar ett samlat grepp på hur man ska hantera reklam i det 

offentliga rummet vill vi också påtala behovet av en strategi för digital 

skyltning i Varberg, särskilt i innerstaden. Kultur- och fritidsnämndens 

verksamheter, men även många andra aktörer, skulle kunna dra nytta av 

digitala tavlor som kan användas mot både turister och kommuninvånare för 

att informera, marknadsföra och visa vägen till evenemang, besöksmål och 

samhällsfunktioner. Tavlorna kunde användas både av kommunen och av 

kommersiella aktörer, dock med en tydlig avsändare som omöjliggör 

sammanblandning.  

Det skulle också kunna åtgärda den brist på hänvisningstavlor som finns och 

som är särskilt bekymrande i en stad som har så många besökare som Varberg. 

För besökare som anländer via järnvägsstationen eller med bil ska det vara 

enkelt att hitta till centrala besökspunkter: Varbergs torg, Kulturhuset 

Komedianten/Varbergs teater, Arena Varberg, Teater Halland med flera. 

Slutligen bör det tas fram tillämpningsanvisningar till policyn för att 

konkretisera innehållet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Anna Frid 

förvaltningschef kommunikatör 

Protokollsutdrag 
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Ks au § 107 Dnr KS 2018/0062 

Remiss - policy för reklam i det offentliga 

rummet 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. skicka Policy för reklam i det offentliga rummet, på remiss till samtliga

nämnder och bolag.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Frågan om reklam i det offentliga rummet har aktualiserats på flera håll i 

vår organisation. Kommunen ser en ökad efterfrågan från privata aktörer 

på att sätta upp reklambudskap, och internt har behovet lyfts av platser att 

sprida information på. En övergripande policy för hantering saknas och har 

efterfrågats av bland annat stadsbyggnadskontoret, hamn- och 

gatuförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. Policyn syftar till att 

vara vägledande genom att klargöra kommunens syn på och 

förhållningssätt till reklam i det offentliga rummet. Med policyn som grund 

skapas förutsättningar att vidareutveckla mer detaljerade riktlinjer för 

berörda förvaltningar. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 15 februari 2018. 

Policy för reklam i det offentliga rummet. 

Övervägande 
Det har varit en balansgång att ta fram en policy som är tillräckligt tydlig 

för att utgöra ett verkligt stöd, men som inte begränsar förvaltningarna 

utifrån de egna ansvarsområdena genom att vara för detaljerad. Med 

policyn som grund ska nyttan med reklam/information och dess placering 

ske med stor hänsyn till omgivningen och vägas mot samhällsnyttan och 

hur det påverkar stadens attraktivitet. För verksamheter kan angränsande 

befintliga styrdokument behöva ses över så att de följer policyns inriktning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och bolag 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Charlott Elisson    

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 0340-67 64 52 www.varberg.se 

Policy för reklam i det offentliga rummet

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
1. skicka Policy för reklam i det offentliga rummet, på remiss till samtliga
nämnder och bolag. 

Beskrivning av ärendet 
Frågan om reklam* i det offentliga rummet har aktualiserats på flera håll i vår 

organisation. Kommunen ser en ökad efterfrågan från privata aktörer på att 

sätta upp reklambudskap, och internt har behovet lyfts av platser att sprida 

information på. En övergripande policy för hantering saknas och har 

efterfrågats av bland annat stadsbyggnadskontoret, hamn- och 

gatuförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. Policyn syftar till att 

vara vägledande genom att klargöra kommunens syn på och förhållningssätt 

till reklam i det offentliga rummet. Med policyn som grund skapas 

förutsättningar att vidareutveckla mer detaljerade riktlinjer för berörda 

förvaltningar.  

* Reklam i detta sammanhang, när en extern aktör är inblandad, har oftast ett

kommersiellt syfte medan internt fokus ligger på information och 

marknadsföring av vår verksamhet och evenemang.   

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets beslutsförslag 2018-02-15 
Policy för reklam i det offentliga rummet 

Övervägande 
Det har varit en balansgång att ta fram en policy som är tillräckligt tydlig för 

att utgöra ett verkligt stöd, men som inte begränsar förvaltningarna utifrån de 

egna ansvarsområdena genom att vara för detaljerad. Med policyn som grund 

ska nyttan med reklam/information och dess placering ske med stor hänsyn 

till omgivningen och vägas mot samhällsnyttan och hur det påverkar stadens 

attraktivitet. För verksamheter kan angränsande befintliga styrdokument 

behöva ses över så att de följer policyns inriktning. 
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Ekonomi och verksamhet  
Det finns inga kostnader att beakta i direkt anslutning till ett fastställande av 

policyn. Däremot anger policyn att Varbergs kommun ställer sig positiva till 

möjligheten, att genom eget ägandeskap, exponera budskap på digitala 

skärmar utmed E6:an vilket således kan bli en budgetfråga på sikt.  

Samråd 
Kommunstyrelsens förvaltning har varit sammankallande i arbetet och frågan 

har behandlats av en grupp bestående av representanter från hamn- och 

gatuförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, Näringslivs- och 

destinationskontoret, avdelningen för mark och exploatering, Varbergs 

Fastighets AB samt kommunjurist på kommunstyrelsens förvaltning. Policyn 

har också diskuterats och förankrats i kommunledningskontorets 

ledningsgrupp.  

Kommunstyrelsens förvaltning 

Henrik Lundahl Charlott Elisson 

Kanslichef Kommunikationsstrateg 

Protokollsutdrag 

Samtliga nämnder 
Samtliga bolag 
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Kommunledningskontor 
Charlott Elisson, 0340-881 13 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER. E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15  0340-880 00 212000-1249  ks@varberg.se 

Kommunledningskontor TELEFAX WEBBPLATS 

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

Policy för reklam i det offentliga rummet 

Bakgrund och syfte med policyn 

Frågan om reklam* i det offentliga rummet har aktualiserats på flera håll i vår 

organisation. Kommunen ser en ökad efterfrågan från privata aktörer på att 

sätta upp reklambudskap, och internt har behovet lyfts av platser att sprida 

information på. En övergripande policy för hantering saknas och har 

efterfrågats av bland annat stadsbyggnadskontoret, hamn- och 

gatuförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. Policyn syftar till att 

vara vägledande genom att klargöra kommunens syn på och förhållningssätt 

till reklam i det offentliga rummet. Med policyn som grund skapas 

förutsättningar att vidareutveckla mer detaljerade riktlinjer för berörda 

förvaltningar.  

*Reklam i detta sammanhang, när en extern aktör är inblandad, har oftast ett

kommersiellt syfte medan internt fokus ligger på information och 

marknadsföring av vår verksamhet och evenemang. Det ska inte blandas ihop 

med hänvisningsskyltar eller verksamhetsskyltar som till exempel anger 

namnet på en butik eller en restaurang. 

Varbergs kommun är en aktiv aktör 

Vid beslut som innebär reklam i det offentliga rummet ska kommunen alltid 

vara en aktiv aktör vad gäller estetisk utformning. Placering av reklam ska ske 

med stor hänsyn till omgivningen och vägas mot samhällsnyttan och hur det 

påverkar stadens attraktivitet.  

All förekomst av reklam, oavsett det är av kommunen tillhandahållna 

affischeringsplatser, digitala informationstavlor, reklamfinansierad 

evenemangsinformation eller andra reklaminslag, ska kännetecknas av att det 

hålls snyggt och välvårdat.  

Gemensamt för all skyltning där Varbergs kommun är avsändare är att bild- 

och textmaterial ska utformas i enlighet med Varbergs kommuns 

varumärkesplattform och grafiska profilmanual.      
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Skyltar på allmän plats och på privata fastigheter 

Varbergs kommun ska vara restriktiv med att bevilja bygglov och andra 

tillstånd för både analoga och digitala skyltar, utifrån ett gestaltningsmässigt 

perspektiv utmed allmänna vägar på såväl allmän plats som på privata 

fastigheter. Restriktiviteten gäller i synnerhet utmed entréer och infartsvägar 

till centralorten, men också till serviceorterna. En mer generös tillämpning och 

större skyltskala kan accepteras vid evenemangsplatser, vid 

verksamhetsområden (industriområden) och på mindre exponerade platser i 

ytterområden samt på landsbygden, där kringliggande landskap och 

vegetation används som stöd för att skapa en harmonisk helhetsbild. 

Vid ansökan om skyltning på fasader och byggnader utmed landsväg och i 

innerstad sker handläggning och tillämpning i enlighet med upparbetad praxis 

och gällande riktlinjer för tillfällig affischering och skyltning i innerstaden.  

Digitala skyltar utmed E6:an 

Varbergs kommun ställer sig positiv till möjligheten att exponera egna 

budskap på digitala skärmar på strategiska platser utmed E6:an inom 

Varbergs kommun. Skärmarna bör ägas av Varbergs kommun, genom 

kommunstyrelsens förvaltning, som därmed kan säkerställa att budskapen 

som presenteras bidrar till att stärka Varberg kommuns varumärke, Varbergs 

destinationsutveckling samt har ett brett allmänintresse. Platsen kan även 

upplåtas till extern annonsör mot betalning. Annonsören och Varbergs 

kommun står då som gemensam avsändare. Utgångspunkten är att budskapet 

ska bidra till att stärka Varbergs kommuns varumärke, som en kreativ och 

inspirerande plats, i enlighet med Varbergs kommuns varumärkesplattform.  

Reklamfinansierad samhälls- och 

evenemangsinformation i innerstaden 

Kommunen har behov av att nå ut med information och av att marknadsföra 

sig. Varbergs kommun ställer sig därför positiv till möjligheten att samverka 

med någon extern aktör, där kommunen får utrymme att exponera budskap 

utan kostnad, mot att aktören i gengäld får exponera reklambudskap i 

offentliga rummet. Det kan till exempel ske i form av digitala annonsskyltar.  

I en eventuell kommande avtalsteckning ska etiska aspekter vad det gäller 

reklambudskapens innehåll beaktas och omnämnas. Kommunens egna 

budskap ska innehålla information om kommunens verksamhet och 

utveckling, och/eller marknadsföra evenemang med mål att förenkla för 

människor, skapa stolthet och stärka Varbergs varumärken.  

Varbergs kommun ska fortsatt värna den kulturhistoriska miljön i innerstan 

genom en sparsam skyltning. Platserna ska väljas med omsorg och med en 
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strävan att upplevas som ett så naturligt inslag som möjligt i stadsmiljön, 

exempelvis utmed handels- och kollektivtrafikstråk. I vanlig ordning krävs 

upplåtelse av allmän plats och att byggnadsnämnden prövar ärendet utifrån 

PBL (plan- och bygglagen).   

Särskild omsorg vid kulturhistoriskt intressanta platser 
och byggnader 

Reklamskyltning får ej ske vid särskilt kulturhistoriskt intressant platser och 
byggnader. Exempelvis ska strandpromenaden, kallbadhuset, Societetsparken 
och området runt Varbergs fästning vara reklamfria zoner. Undantag kan 
göras i samband med tillfälliga evenemang.  

Förtydligande: Vid verksamhetsskyltning på kulturhistoriskt intressanta 
byggnader ställs särskilda krav. Skylten får inte störa viktiga byggnadsdelar 
eller detaljer och det ställs högre krav på att skylten anpassas estetiskt till 
byggnaden, genom att exempelvis använda friliggande bokstäver.   

Lagrum 

Lagrum och tillståndshantering att beakta inför beslut om reklam i det 
offentliga rummet reglerar till exempel tillgänglighet, framkomlighet, 
trafiksäkerhet och stadsmiljö.   
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Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, 
Östra Vallgatan 12 
(hiss) 

 0340-880 00 212000-1249 ks@varberg.se 
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Samtliga nämnder och 
bolag 

Kommunkansliet 

Charlott Elisson,  0340-880 00 

Begäran om yttrande 

Ärende 
Policy för reklam i det offentliga rummet 

Diarienummer 
KS 2018/0062 

Yttrande senast 
29 juni 2018 

Kommunkansliet 

Charlott Elisson 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Anna Frid,    
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Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

15. Granskningsyttrande över förslag till detaljplan

för Hägern 4,6 & 8

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås tillstyrka förslaget till detaljplan för 
Hägern 4, 6 och 8. 

Beskrivning av ärendet 
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.  

Efter synpunkter som framkommit vid samrådsgranskning föreslås bland 
annat följande ändringar i det reviderade detaljplaneförslaget: 

 Den norra av de två tillkommande bostadshusen på Hägern 6 har ritats
om och kommer utföras i 4 våningar och vind innehållande förråd mm.
Högsta tillåtna nockhöjd sänks till högst +39 meter över nollplanet.

 Nockhöjden för bostadshusen på Hägern 4 och 8 föreslås vara +37
respektive +36.

 En tydlig sektion som visar hur nockhöjder beräknas i förhållande till
nollplanet har införts på plankartan och i planbeskrivningen.

 Planbestämmelser som reglerar viss gestaltning har införts.
Planbeskrivningen har även kompletteras med vissa principer som bör
gälla för gestaltning av ny bebyggelse.

Dessutom har planbeskrivningen förtydligats och utvecklats generellt. 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning: Detaljplan för Hägern 4, 6 och 8 
Granskningshandling upprättad 2017-06-22, reviderad 2018-05-24. Varbergs 
kommun. 

Samrådsredogörelse: Detaljplan för Hägern 4, 6 och 8. Upprättad 2018-04-20, 
Varbergs kommun. 
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Beslutsunderlag: Yttrande detaljplan för Hägern 4, 6 & 8. Dnr: KFN 

2017/0133-3, 2017-08-28. Kultur- och fritidsnämnden, Varbergs kommun. 

Jämställdhetsbedömning 
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för ärendet. 

Övervägande 
De ändringar som gjorts sedan första remissrundan, bland annat att 

byggnadshöjden sänkts från sex till fyra våningar (med inredd vind), minskar 

påverkan på omkringliggande bebyggelse, och är därför positiva. I övrigt finns 

inget att tillägga. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Anna Frid 

förvaltningschef kommunikatör 

Protokollsutdrag 



Från: Linda Marie Adamsson 
Skickat: den 7 juni 2018 08:28 
Till: Länsstyrelsen i Hallands län; kansli@kulturmiljohalland.se; 

goteborg@trafikverket.se; Kommunstyrelsen; Barn- och 
utbildningsnämnden; Hamn- och gatunämnden; Kultur och Fritids 
Nämnden Mailbox; Lantmäteriet Mailbox; Miljö och 
Hälsoskyddsnämnden; Myndighet; SN; Plansamordning; 
stig@vbgelkraft.se; skanova-remisser-goteborg@teliasonera.com; 
michael.s.ljungstrom@posten.se 

Ämne: Begäran om yttrande  - Hägern 4, 6 och 8 
Bifogade filer: SBK-2014-435_2018-05-22_Kungörelse.pdf; SBK-2014-435_2018-06-

07_Remiss_Begäran om yttrande förvaltningar (1).pdf; SBK-2014-
435_2018-06-05_SR_Hägern (g.pdf 

Begäran om yttrande 

Ärende 

Granskningshandling gällande detaljplan för Hägern 4, 6 och 8, 8 

Kulturmiljö Hallands Dnr 2017-306 

Planområdet ligger centralt i Varbergs stad cirka 500 meter öster om rutnätsstaden direkt 
öster om Västkustvägen.  Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att förtäta tre befintliga 
bostadskvarter som idag innehåller sex flerbostadshus. Förtätningen föreslås ske genom 
påbyggnad av befintliga byggnader samt nybyggnad av två flerbostadshus varav ett som 
ersättning för ett befintligt hus. Genom planändringen kommer kvarteren rymma 120 
bostäder mot tidigare 74 bostäder.  
Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.  
Fastighetsförteckningen bifogas inte, önskas denna vänligen kontakta 
stadsbyggnadskontoret.  

Handlingar 
Ni finner alla handlingar på vår hemsida: www.varberg.se/aktuellaplaner 

Diarienummer 

BN SBK-2014-435 

Yttrande senast 

Den 28 juni 2018  

Stadsbyggnadskontoret 

Eva Örneblad 
Planarkitekt 
Bilaga: 
Kungörelse 
Samrådsredogörelse



Sändlista 

Länsstyrelsen 
Kulturmiljö Halland 
Trafikverket 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Hamn- och gatunämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Lantmäterimyndigheten 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Räddningstjänsten 
Socialnämnden 
Varberg Energi AB 
Varbergsortens El 
Hyresgästföreningen region Västra Sverige 
Telia Sonera Skanova Access AB 
Posten 

Med vänliga hälsningar 

Linda-Marie Adamsson 
Planassistent 
Planavdelningen 
_______________________________ 
Varbergs kommun 
Stadsbyggnadskontoret 
Östra Långgatan 14 
432 80 Varberg 

Varberg direkt: 0340-880 00 
E-post: linda.marie.adamsson@varberg.se 
Hemsida: www.varberg.se 
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KUNGÖRELSE 

för förslag till 

Detaljplan för Hägern 4, 6 och 8, Varbergs kommun 

finns utsänd för granskning till och med den 28 juni 2018. 

Behovs bedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte. 

Planområdet ligger centralt i Varbergs stad cirka 500 meter öster om 
rutnätsstaden direkt öster om Västkustvägen. Detaljplanens syfte är att göra 
det möjligt att förtäta tre befintliga bostadskvarter som idag innehåller sex 
flerbostadshus. Förtätningen föreslås ske genom påbyggnad av befintliga 
byggnader samt nybyggnad av två flerbostadshus varav ett som ersättning för 
ett befintligt hus. Genom planändringen kommer kvarteren rymma 120 

bostäder mot tidigare 74 bostäder. 

Förslaget finns tillgängligt på 
• Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg. 
• Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten - Engelbrektsgatan 7, Varberg. 
Förslaget går också att se på kommunens hemsida 
www.varberg.se/aktuellaplaner 

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tfn 0340-88 ooo, 
e-post: bn@varberg.se . Kontakta Eva Örneblad eller Claus Pedersen. 

Detaljplanen handläggs av Eva Örneblad 

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till 
Stadsbyggnadskontoret, 432 So Varberg, alternativt bn@varberg.se 
senast den 28 juni 2018. Den som inte har framfört synpunkter på 
förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det 
tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För 
fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen 
meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av 
handlingarna. 

Byggnadsnämnden 

BESÖKSADRESS 

Östra Långgatan 14 
TELEFON 

0340-880 00 

TELEFAX 

0340-69 70 70 

ORGANISATIONSNR. 

212000-1249 
E-POST ADRESS 

bn@varberg .se 

WEBBPLATS 

www.varberg.se 
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VARBERGS 
KOMMUN 

Remiss 
2018-06-07 
Dnr: SBK-2014-435 

Till 

Stadsbyggnadskontoret 
0340-880 00 

Enligt sändlista 

POSTADRESS 

Varbergs kommun 

Stadsbyggnadskontoret 

432 80 Varberg 

Begäran om yttrande 

Ärende 
Granskningshandling gällande detaljplan för Hägern 4, 6 och 8 

Planområdet ligger centralt i Varbergs stad cirka 500 meter öster om 
rutnätsstaden direkt öster om Västkustvägen. Detaljplanens syfte är att göra 
det möjligt att förtäta tre befintliga bostadskvarter som idag innehåller sex 
flerbostadshus. Förtätningen föreslås ske genom påbyggnad av befintliga 
byggnader samt nybyggnad av två flerbostadshus varav ett som ersättning för 
ett befintligt hus. Genom planändringen kommer kvarteren rymma 120 
bostäder mot tidigare 7 4 bostäder. 

Behovs bedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte. 

Fastighetsförteckningen bifogas inte, önskas denna vänligen kontakta 
stadsbyggnadskontoret. 

Handlingar 
Ni finner alla handlingar på vår hemsida: www.varberg.se/aktuellaplaner 

Diarienummer 
BN SBK-2014-435 

Yttrande senast 
Den 28 juni 2018 

Stadsbyggnadskontoret 

Eva Örneblad 
Planarkitekt 

Bilaga: 
Kungörelse 
Samrådsredogörelse 

BESÖKSADRESS 

Östra Långgatan 14 
TELEFON 

0340-880 00 

TELEFAX 

0340-69 70 70 

ORGANISATIONSNR. 

212000-1249 
E-POST ADRESS 

bn@varberg .se 

WEBBPLATS 

www.varberg.se 
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Sändlista 

Länsstyrelsen 
Kulturmiljö Halland 
Trafikverket 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Hamn- och gatunämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Lantmäterimyndigheten 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Räddningstjänsten 
Socialnämnden 
Varberg Energi AB 
Varbergsortens El 
Hyresgästföreningen region Västra Sverige 
Telia Sonera Skanova Access AB 
Posten 



VARBERGS 
KOMMUN 

Detaljplan för 

HÄGERN 4, 6 och 8 
VARBERGS KOMMUN 

Samråds redogörelse 
2018-04-20 

Detaljplanen har varit på samråd under tiden den 6 juli 2017 till den 22 

september 2017. Samrådshandlingar har skickats till Kommunstyrelsens au, 
Barn- och utbildningsnämnden, Hamn- och Gatunämnden, Kultur- och 
fritidsnämnden, Lantmäterimyndigheten, Miljö- och hälsoskyddskontoret, 
Räddningstjänsten, Varberg Energi AB, VIVAB, Hyresgästföreningen, 
Länsstyrelsen, Kulturmiljö Halland, TeliaSonera AB, Posten, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap samt till berörda sakägare. 

Följande synpunkter har framförts under samrådstiden: 

Statliga, kommunala och övriga remissinstanser 

1. Länsstyrelsen, 2017-09-19 

Ärendet 
Planområdet är beläget cirka 500 meter öster om rutnätsstaden, direkt 
öster om Västkustvägen, söder om Engelbrektsgatan och väster om Ny 
hemsgatan. 

Syftet med planen är att förtäta bebyggelsen inom planområdet med 
bostäder. 

Planförslaget har behandlats på länsstyrelsens plangrupp den 24 augusti 
2017 med länsstyrelsens sektorsföreträdare. 

Gällande regleringar 
Inom planområdet finns tre detaljplaner. K v Hägern mfl (1988), Hägern 6 
(1989) och Hägern 4 och 8 (1999). 

Hela stadsområdet väster om E6 omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. Miljöbalken. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 

plan-och bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av 
en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. 

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, 
- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt 

sätt, 
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 
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- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande 
bestämmelser, 

- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet 
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken 
Det bör tydligt framgå när planen påbörjades och vilka råd och bullerregler 
som därmed är aktuella. Det står i planbeskrivningen att planen handläggs 
med normalt förfarande. Det betyder i så fall att den påbörjats innan 2015. 

Betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets 
genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Förorenad mark 
Aktuellt planområde ligger precis utanför restriktionsområdet där det 
bedöms kunna finnas förorenat berggnmdvatten med klorerade 
lösningsmedel. Utifrån undersökningar på en närliggande fastighet, kan 
man misstänka att jordlagret till berggrunden även är tunt inom 
planområdet. Eftersom det eventuellt är tunna jordlager inom aktuellt 
planområde går det inte att utesluta att ångor från eventuellt förorenat 
berggrundvatten kan ta sig uppåt i markprofilen och påverka 
inomhusluften enligt Structors vägledningsrapport om klorerade 
lösningsmedel i Varberg-Vägledning för ny- och ombyggnation av 
bostäder och lokaler på områden med förorenat berggrundvatten, 2011-11-

25. I BBR regleras att byggnader ska uppföras radonsäkert om 
radonhalterna i marken är höga, detta är därför inte nödvändigt att 
reglera i detaljplan. I aktuellt fall där man oavsett radonhalten i marken 
vill använda sig av radonsäkert byggnadssätt för att eliminera risken för 
annan ånginträngning så bör detta regleras genom en planbestämmelse. 

Länsstyrelsen anser att det bör utredas om det finns någon risk att 
befintliga bostadshus påverkas av eventuellt förorenat berggrundvatten. 
Om det finns det, bör denna risk elimineras innan detaljplanen antas. 
Radonsäker grund kan utgöra ett skydd mot flyktiga föroreningar, men 
det bör säkerställas i planen att byggkonstruktionen för alla bostadshus, 
även de utan källare, är tät så att ånginträngning i byggnadens bottenplan 
förhindras, samt att ånginträngningsskyddet förenas med uppföljande 
kontroll av kvalitet och effekt. Om sprängningsarbeten behöver göras i 
berg bör de göras på ett sådant sätt, så att spridningsrisken av eventuella 
föroreningar i berggrundvattnet minimeras. 

Buller 
Om ett detaljplaneärende påbörjats från och med den 2 januari 2015, 

gäller förordningen (2015 :216) om trafikbuller vid bostads byggnader för 
detaljplanen. 3 § i förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader har ändrats fr.o.m. den I juli 2017 och kan tillämpas på 
redan påbörjade detaljplaner. Ändringen innebär att för bostäder upp till 
35 kvm är riktvärdet nu 65 dBA vid fasad i stället för det tidigare 60 dBA. 
För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA vid fasad mot 
det tidigare 55 dBA. 
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Om buller från spårtrafik och vägar ändå överskrider den ekvivalenta 
ljudnivån som anges ovan vid en bostads byggnads fasad, bör minst 
hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad, enligt förordningen (2015 

:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Länsstyrelsen anser att detta 
bör säkerställas i planen. Planbestämmelsen f1 behöver justeras och 
istället formuleras " ... minst hälften av bostadsrummen ska placeras mot 
tyst sida". 

Transformatorstation 
Transformatorstationen och dess närområde bör utformas och placeras så 
att exponering för magnetfält begränsas. Forskning har visat på samband 
mellan bland annat barnleukemi och vistelse under en längre tid i 
magnetfält som överstiger 0,4 µT. 

Arkeologi 
Planområdet är sedan tidigare bebyggt och berör inte någon bevarad känd 
fornlämning. Inga arkeologiska insatser är motiverade. 

Synpunkter i övrigt 
Om kommunen tänker sig att även centrumverksamheter kan vara ok i 
området är det bra att utforma planen så redan nu. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: I samrådshandlingarna framgår 
det felaktigt att detaljplanen handläggs med normaltförfarande. 
Detaljplanearbetet påbörjades i november 2016 och handläggs därför 
med standardförfarande, vilket nu framgår i granskningshandlingarna. 

En planbestämmelse om att tillkommande byggnader ska uppföras i 
radonsäkert utförande har lagts till på plankartan. Någon särskild 
utredning kommer inte att genomföras. En upplysning har lagts till på 
plankartan om att sprängningsarbeten ska göras på ett sådant sätt att 
spridningsrisken av eventuella föroreningar i berggrundvattnet 
minimeras. Upplysningen informerar även om att byggnader skyddas 
mot inträngning av föroreningar genom ett radonsäkert utförande. 

Detaljplanen påbörjades efter 2 januari 2015 och omfattas därför av 
Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) samt 
förordningens ändringar som trädde i kraft efter den 1juli 2017. 

Magnetfältet från transformatorstationen har mätts och visat på värden 
under gränsvärdet på 0,4 µTåt söder, väster, norr. Ät öster, vid 
plangränsen är värdet 0,45 µT och överstiger alltså gränsvärden med 
0,05 µT. Ät öster planeras inga bostäder och avståndet mellan 
transformatorstationen till närmsta befintliga bostad åt öster är 22 
meter. 

2. Kulturmiljö Halland, 2017-09-07 
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Kulturmiljö Halland har fått rubricerade ärende på remiss och kan 
komma med följande synpunkter på planen. 

Senare tiders planering i Varbergs stad har visat att det är ny bebyggelse 
som blir riktlinje för kommande planering, istället för anpassning till äldre 
befintlig bebyggelse som karakteriserat miljöer sedan länge. Det är därför 
olämpligt att förlägga ett sexvåningshus i detta område. Ny bebyggelse bör 
inte få vara mer än högst tre-fyra våningar för att inte utgöra ett hot om 
storskalig exploatering av befintliga kringliggande mer småskaliga 
bostadsområden. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Sedan samrådet har arbetet med 
att ta fram gransknings.förslag fokuserats på gestaltning av 
tillkommande bebyggelse. Hörnhuset på Hägern 6 har i 
gransknings.förslaget sänkts från 6 våningar till 4 våningar plus inredd 
vind. Övriga åtgärder för att minska påverkan på omkringliggande 
bebyggelse är till exempel att påbyggnaderna till stora delar är 
indragna från fasadlivet längs de fasaderna som riktar sig mot 
Ny hemsgatan, att takutsprånget minskas och att påbyggnadsdelenfår 
en dov fasadkulör som väver samman undervåningens kulör med den 
påbyggda våningen. Gestaltningsprinciper har implementerats och vissa 
viktiga principer har formulerats som bestämmelser. 

3. Kommunstyrelsen, 2017-10-02 (inkom efter samrådstiden avslutats) 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. i samrådsskedet inte ha något att invända mot förslag till detaljplan för 
Hägern 4, 6 och 8 i Varberg. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsägaren har ansökt om att få utöka byggrätten på fastigheterna 
Hägern 4 och 8. Byggnadsnämnden har lämnat positivt planbesked 21 

augusti 2014. Planprövningen innefattar nu också Hägern 6. 

Planområdet ligger cirka 500 meter öster om rutnätsstaden, direkt öster 
om Västkustvägen, söder om Engelbrektsgatan och väster om 
Nyhemsgatan. Bebyggelsen inom planområdet består av sex 
flerbostadshus, varav två är sammanbyggda, och ligger i ett område med 
både flerbostadshus och enfamiljshus. 

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 fler bostadshus vid 
sidan om den befintliga bebyggelsen. Del av fler bostadshus på Hägern 6 
rivs i samband med genomförande. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 28 augusti 2017. 

Samrådshandling. 
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övervägande 
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Samhällsutvecklingskontoret ser inte att någon naturvärdespåverkan 
kommer att ske på området med utökad bebyggelse, utan ser positivt till 
planförslaget. 

Planförslaget bedöms vara i linje med den fördjupade översiktsplanen för 
stadsområdet och med kommunens bebyggelsestrategi. Förslaget visar 
hur det på ett bra sätt går att skapa en tätare bebyggelse inom en redan 
befintlig struktur, vilket mycket väl stämmer överens med det förslag till 
förtätningsstrategi som finns framtaget. 

För att klara bullerkraven föreslås att ett bullerskydd uppförs utmed 
Västkustvägen samt för del av området utmed Engelbrektsgatan. 
Engelbrektsgatan är ett viktigt stadsstråk som förbinder stadskärnan med 
stadens östra delar. Att stråket som helhet upplevs som tryggt och 
attraktivt är viktigt, bland annat för att uppmuntra ett hållbart resande. 
Samhällsutvecklingskontoret anser därför inte att ett bullerskydd, i form 
av ett högt plank längs Engelbrektsgatan, är lämpligt i detta centrala läge 
med hänseende till stadsmiljön. Samhällsutvecklingskontoret ser gärna 
att man inför granskningsskedet studerar om planförslaget kan anpassas 
till de nya riktvärdena och därmed på ett bättre sätt kan bidra till en god 
och attraktiv stadsmiljö. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: För att klara bullerkraven för det 
tillkommande 3-våningshuset på Hägern 6 samt för de befintliga 
bostadshusen på Hägern 4 och 8 krävs ett bullerskydd på 2,3 meter 
utmed Västkustvägen. Bullerutredningen visar att det inte krävs någon 
bullerskärm längs Engelbrektsgatan. 

En planbestämmelse har lagts till på plankartan om att bullerskyddet 
ska uppföras i sammanhållen gestaltning. Höjden har sänkts till 2,3 
meter. 

4. Hamn- och gatunämnden, 2017-09-25 (inkom efter samrådstiden 
avslutats) 

Beslut 

Hamn- och gatunämnden beslutar 

1. att tillstyrka samrådshandlingen för detaljplanen Hägern 4, 6 och 8 
förutsatt att det tillkommer en utformnings bestämmelse gällande 
utfartsförbud mot Västkustvägen. 
Beslutet är taget enligt punkt 4a i nämndens delegeringsförteckning. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för 
fastigheterna Hägern 4, 6 och 8 mellan Västkustvägen och Nyhemsgatan. 
Planförslaget syftar till att möjliggöra för en förtätning av flerbostadshus. 
Detta genom att tre av de befintliga byggnaderna får ytterligare en våning 
samt att det byggs två nya byggnader. En befintlig byggnad rivs. Angöring 
till fastigheterna sker via Nyhemsgatan. 

Beslutsunderlag 
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Plankarta Hägern 4, 6 och 8 
Planbeskrivning Hägern 4, 6 och 8 

Övervägande 

Samråds redogörelse 
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I planbeskrivningen står det beskrivet att in- och utfart ej får ske mot 
Västkustvägen, dock saknas bestämmelser kring detta i plankartan. Då det 
inte går att sätta symboler för utfartsförbud i plankartan anser hamn- och 
gatuförvaltningen att det istället ska finnas en utformnings bestämmelse 
på plankartan som säger att in- och utfart ej får ske mot Västkustvägen. 
Detta för att det fortsatt ska vara god framkomlighet på Västkustvägen. 

I planbeskrivningen till detaljplanen för kv. Hägern 4,6 och 8 behövs en 
beskrivning av befintlig grönstruktur inom planområdet. Det aktuella 
avsnittet "Mark och vegetation" behöver utvecklas. Grönstrukturens 
innehåll berör möjligheter för lek, rekreation, hälsa, biologisk mångfald 
med mera. Även om det finns små grönytor inom det nuvarande 
planområdet behöver texten i planbeskrivningen avseende den befintliga 
grönstrukturen vara lite mer omfattande. Det behöver även finnas text 
som beskriver tillgång till befintliga närliggande grönområden. För den 
aktuella detaljplanen är det ganska stora gångavstånd till befintliga större 
grönområden, promenadområden och lekplatser. Idag finns dock en 
mindre lekplats vid Fågelvägen som bör nämnas. 

Planeringen för nya anlagda grönytor inom planområdet behöver 
beskrivas i varje detaljplan. Den aktuella detaljplanen ligger i ett 
stadsområde där det är ganska långt till större allmänna grönområden och 
lekplatser. Eftersom kommunen inte har för avsikt att anlägga eller 
förvalta grönområden eller lekplatser i närområdet är det viktigt att varje 
enskild detaljplan ger möjlighet 
för att anlägga platser för rekreation och lekplats på kvartersmark. Därför 
finns behov av att skapa bra, nya grönytor inom planområdet. I aktuell 
detaljplan behöver tydligare beskrivas hur den egna tomten ska utformas 
för lek och utevistelse. 

Ekonomi och verksamhet 
Ingen allmänplatsmark finns inom detaljplaneområdet. Hamn- och 
gatuförvaltningen får därför inga ökade driftskostnader. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Inget tyder på att en in- och utfart 
mellan Västkustvägen och planområdet är fördelaktig eller på något sätt 
aktuellt. Möjligheterna för att kunna anordna en utfart från Hägern 4, 6 
eller 8 till Västkustvägen är små då det planeras för ett bullerskydd 
mellan planområdet och Västkustvägen samt att inom kommunens 
vägområde, mellan vägbanan ochfastighetsgränsen till Hägern 4, 6 och 
8 ligger ett drygt 6 meter bred grönremsa. En bestämmelse om 
utfartsförbud (innefattar även infart) har dock införts. 

Beskrivningen av omkringliggande grönstruktur under rubriken" Mark 
och vegetation" har utvecklats och kompletterats i 
granskningshandlingen. 

En bestämmelse har lagts till på plankartan inom kvartersmarkenför 
Hägern 6 samt Hägern 4 att bostadsgård med lekplats ska anordnas för 
att säkerställa de boenden inom planområdets möjlighet till 
rekreationsplats nära hemmet. 
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5. Kultur- och fritidsnämnden, 2017-10-03 (inkom efter samrådstiden 
avslutats) 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur-och fritidsnämnden besluta 

1. tillstyrka förslaget till detaljplan för Hägern 4, 6 och 8. 

Reservation 
Linda Berggren (S), Roland Ryberg (S), Viveca Haugness (S) och Göran 
Stark (S) anmäler skriftlig reservation mot beslutet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda Berggren (S) och Roland Ryberg (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. 

Sven Andersson (M) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden ställer proposition enligt följande ordning: 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för bifall till Linda 
Berggrens (S) med flera förslag. 

Med 7 ja-röster för 
arbetsutskottets förslag och 4 
nej-röster för Linda Berggrens 
(S) m. fl. förslag beslutar kultur
och fritidsnämnden bifalla 
arbetsutskottets förslag. (se bild) 

Beskrivning av ärendet 

Beslutande 
Sven Andersson (M) 
Kaarina Andersson (M) 
Chris tofer Bergenblock (C) 
Louise Blixt Modee (C) 
Inger Brosved (L) 
Pierre Ringborg (-] 
Linda Berggren ($) 

Roland Ryberg (S) 
Viveca Haugness (SJ 
Göran Stark (S) 
Paul Willner (KD) 

Summa 

Ja 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
7 

Nej 

X 
X 
X 
X 

4 

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 bostads byggnader uppförs ett 
bullerskydd längs Västkustvägen och en bit in på Engelbrektsgatan. 
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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 genomförandet. 

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 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 
Arbetsutskottets protokoll 6 september 2017, § 110.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. 

Reservation från den Socialdemokratiska gruppen i Kultur-och 
Fritidsnämnden kring Kultur-och Fritidsnämndens beslut att 
tillstyrka förslag till detaljplan för Hägern 4, 6 och 8. 

I den iver att förtäta som råder just nu verkar man pressa igenom det ena 
planförslaget efter det andra med alltför storskaliga och illa anpassade 
lösningar. Bara för att vi har ett skriande bostadsbehov får vi inte känna 
oss så pressade att vi låter vad som helst godkännas utan eftertanke. 
Anpassningar till den omkringliggande kulturmiljön lyser tyvärr med sin 
frånvaro i majoriteten av de planförslag som presenteras. 

I det här fallet föreslår man en 6 våningar hög byggnad i hörnet av 
kvarteret Hägern som helt kommer dominera gaturummet i en i övrigt till 
största delen småskalig villabebyggelse. 

Vi socialdemokrater yrkade på att planen istället prövar möjligheten att 
placera det höga 6 våningshuset på Hägern 8 i huskroppen som planeras 
inne på gården utmed Västkustvägen. Detta för att de nya huskropparna 
utmed gatan bättre skall harmoniera med omkringliggande bebyggelsen 
samtidigt som en hög byggnad utmed Västkustvägen även skulle kunna 
bidra som en ljudbarriär in mot området. 

Vi ser positivt på en påbyggnad av Hägern 4 och 6, dock yrkade vi på att 
det är viktigt att den befintliga bebyggelsen behåller delar av sin 
tidstypiska karaktär vid förändringen så att staden trots förtätning 
behåller sina årsringar så att man kan skönja historiens utveckling. 
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Stadsbyggnadskontorets kommentar: Angående höjd på tillkommande 
bebyggelse samt anpassning till befintlig bebyggelse, se svar under 
yttrande nr 2. 

6. Lantmäterimyndigheten, 2017-07-27 

Plankarta och planbestämmelser. 

Plankarta 
I planbeskrivningen nämns att utfartsförbud ska gälla mot Västkustvägen. 
Planbestämmelse för det bör införas på plankartan. Likaså om 
utfartsförbud ska gälla mot Engelbrektsgatan i enlighet med den äldre 
detaljplanen. 

Markreservat ska inte längre ritas med egenskapsgräns utan som en 
administrativ gräns. Rutorna utanför planområdet med planbestämmelser 
har en onödigt mörk bakgrundsfärg vilket kan försvåra läsbarheten. 

Det saknas en teckenförklaring för grundkartan. 

Planbestämmelser. 
Administrativ gräns ska enligt ovan användas för markreservat. Gränsen 
ska då även finnas med bland gränsbeteckningarna. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Angående utfart, se svar under 
yttrande nr 4. 

Egenskapsgränserna mot markreservaten har bytts ut till 
administrativa gränser. 

Teckenförklaring för grundkartan har lagts till i plankartan. 

7. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2017-09-11 

Miljö-och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka samrådshandling 
till detaljplan för fastigheterna Hägern 4,6 och 8 under förutsättning att: 

1. i plankartan förses med text "Vid projektering och uppförande av nya 
hus inom fastigheten Hägern 6 ska grundkonstruktionen utformas så 
att hygieniska olägenheter inte förorsakas av radongas. 

2. det i plankartan införs en bestämmelse med lydelsen; "Lägenheter mot 
bullerstörd sida som är större än 35 m2 ska ha en genomgående 
planlösning med minst hälften av bostadsrummen vända mot sida där 
dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad inte överskrider 55 dBA och 
maximal ljudnivå nattetid inte överskrider 70 dBA". 

3. det i plankartan står skrivet "Bullerskydd med en höjd av minst 2,3 m 
istället för högst 2,5 m över anslutande marknivå. 

Kvarstår dessa brister kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att 
avstyrka i granskningsskedet. 
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Stadsbyggnadskontoret begär miljö-och hälsoskyddsnämndens yttrande 
över samrådshandling till detaljplan i rubricerat ärende. Av 
planhandlingarna framgår bl.a. följande; 

Allmänt 
Planområdet ligger cirka 500 meter öster om rutnätsstaden, direkt öster 
om Västkustvägen, söder om Engelbrektsgatan och väster om 
Nyhemsgatan. Bebyggelsen inom planområdet består av sex 
flerbostadshus, varav två är sammanbyggda, och ligger i ett område med 
både flerbostadshus och enfamiljshus. Planområdet är dryga 10 800 kvm 
stort och omfattar fastigheterna Hägern 4, 6 och 8. 

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. 

översiktsplan 
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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 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. 

Detaljplan 
Inom planområdet finns tre gällande detaljplaner, Detaljplan för kv. 
Hägern m.fl. (170), Detaljplanför Hägern 6 (176) samt Ändring av 
detaljplan för Hägern 4 och 8 (254). Gällande detaljplaner anger 
användningen till bostadsändamål och medger fyra flerbostadshus i 3 
våningar samt ett flerbostadshus i 2-3 våningar. Byggrätt för en 
transformatorstation finns placerad inom fastigheten Hägern 5. Två 
u-områden ligger i norra delen av Hägern 4 respektive södra delen av 
Hägern 8. Det finns möjlighet att uppföra komplementbyggnader längs 
västra delarna av Hägern 4, 6 och 8. 

Markradon 
En radonundersökning är genomförd av Structor Miljö Väst AB (170428). 
Undersökningen anger att samtliga utförda långtidsmätningar av radon i 
lägenheter visar på radongashalter under det gällande gränsvärdet på 200 
Bq/m3. Inga radonsänkande åtgärder behöver därmed utföras i befintliga 
bostadshus. 

Marken inom fastigheten Hägern 6 där två nya bostadshus ska uppföras 
bedöms, baserat på utförda mätningar, som "normalradonmark". Enligt 
Boverkets konstruktionsregler för nybyggnation ska då 
grundkonstruktionen utformas så att hygieniska olägenheter inte 
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förorsakas av radongas. Det innebär att nya hus ska ges ett 
radonskyddande utförande, vilket bör tas hänsyn till vid såväl projektering 
som uppförande. 

Dagvatten 
En dagvattenutredning är utförd av Norconsult (170421) som visar på 
ökade dagvattenflöden vid ett genomförande av planförslaget. Minst 50 % 

av dagvattnet ska tas om hand inom respektive kvartersmark. För att 
fördröja flödena kan andel hårdgjorda ytor minskas med hjälp av till 
exempel gröna tak och genomsläppliga material så som hålstensbetong. 

Föreslagna åtgärder för att ta hand om dagvattnet är regnrabatter som 
både renar och fördröjer. Regnrabatter kräver en viss yta. Ytbehovet för 
0,7 m djupa regnrabatter är cirka 470 m2 för hela planområdet. Ett 
alternativ till regnrabatter är att fördröja flödena från taken med 
vattenkasetter, de renar inte men är mer yteffektiva. Flödena från 
parkeringsytor och körbana ska fördröjas via regnrabatter. Golvbrunnar i 
garage ska renas med till exempel en oljeavskiljare innan vattnet leds 
vidare till spillvattenvätet. Höjdsättningen av planområdet är mycket 
viktigt. Tomtmark bör generellt höjd sättas till en nivå högre än 
anslutande gatumark för att en tillfredsställande avledning av yt- och 
dränvatten ska kunna erhållas. Höjdskillnaden mellan färdigt golv och 
marknivå vid förbindelsepunkt ska vara minst 0,3 m. 

Störningar 
En bullerutredning har utförts av Norconsult (170425) och visar att 
planområdet är bullerutsatt främst från Västkustvägen. Samtliga hus med 
undantag för det befintliga huset söder om punkthuset klarar inte 
bullerkraven utan åtgärd. Ett 2,3 meter högt bullerskydd föreslås längs 
Västkustvägen samt del av gränsen mot Engelbrektsgatan vilket ger lägre 
bullernivåer så att minst en fasad är riktad mot sida där ekvivalent 
ljudnivå understiger 55 dBA. Förutom bullerskydd krävs även att minst 
hälften av bostadsrummen i lägenheter vända mot bullerstörd sida och 
större än 35 kvadratmeter ska vara vända mot sida med högst 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå, en planbestämmelse om detta förs in på plankartan. 
Bullerskyddet i form av ett plank eller en mur ska placeras innanför 
fastighetsgränsen på Hägern 4, 6 och 8. Tillkommande bebyggelse ska 
utformas så att bostäderna uppfyller kraven om ljuddämpad sida för 
hälften av bostadsrummen, förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader 3-5 §. 

Den 11 maj beslutade regeringen att höja riktvärdena för buller vid en 
bostadsbyggnads fasad. För bostäder upp till 35 kvm höjs nivån från 60 
dBA till 65 dBA. För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdet från 55 
dBA till 60 dBA. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017 och 
kan tillämpas på redan påbörjade detaljplaner. Planförslaget är inte 
utformad efter den nya förordningen. 

Övervägande 

Markradon 
Miljö-och hälsoskyddsnämnden (MHN) har inga vidare synpunkter på 
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radonundersökningen utan förutsätter att nybyggnation ske i enlighet 
med redovisad rapport från radonundersökning (Structor Miljö i Väst AB 
28 april 2017). I rapporten under avsnitt "Slutsatser och 
rekommendationer" står det bl.a. "Marken inom fastigheten Hägern 6 där 
två nya bostadshus ska uppföras bedöms, baserat på utförda mätningar, 
som "normalradonmark". Enligt Boverkets konstruktionsregler för 
nybyggnation ska då grundkonstruktionen utformas så att hygieniska 
olägenheter inte förorsakas av radongas. Det innebär att nya hus ska ges 
ett radonskyddande utförande, vilket bör tas hänsyn till vid såväl 
projektering som uppförande". 

Dagvatten 
MHN har inga vidare synpunkter på dagvattenhanteringen utan utgår 
från att omhändertagandet av dagvatten kan ske i enlighet med redovisad 
dagvattenutredning (Norconsult 17 maj 2017). Vikten av att välja bort 
byggmaterial som ökar risken för förorening av dagvatten, t.ex. zink som 
takbeläggning, bör dock poängteras. 

Trafikbuller 
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Fasaderna mot Västkustvägen och Engelbrektsgatan är bullerutsatta. Men 
genom ändringar i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
(2015:216) som trädde i kraft 1 juli 2017 tillåts numera dygnsekvivalenta 
ljudnivåer upp till 60 dBA vid fasad utan att särskilda krav på orientering 
av bostadsrum mot tystare sida kan ställas. För lägenheter mindre än 35 
m2 accepteras ända upp till 65 dBA på motsvarande sätt. Ändringarna kan 
tillämpas på denna plan. 

Detta innebär med bullerskärm på 2,3 m kan lägenheter mindre än 35 m2 
placeras var som helst i byggnaden utan särskilda krav på orientering av 
hälften av bostadsrummen mot tystare sida. För lägenheter i hus 2 större 
än så och är orienterade västerut mot Västkustvägen krävs dock att minst 
hälften av bostadsrummen ska vara orienterade mot sida där den 
dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad inte överskrider 55 dBA och den 
maximala ljudnivån nattetid inte 7odBA. 

För uteplats i anslutning till bostad är riktvärdet för dygnsekvivalent 
ljudnivå, 50 dBA och för maximal ljudnivå, 70 dBA. Utredningen visar att 
det finns tillräckliga ytor där den dygnsekvivalenta ljudnivån är eller 
understiger 50 dBA samt 70 dBA maximal ljudnivå, kan uteplatser 
ordnas. 

MHN vill poängtera att de riktvärden som anges i 
trafikbullerförordningen är att betrakta som minimikrav. Ur 
hälsosynpunkt för de boende är det en fördel om det bl.a. genom väl 
genomtänkta planlösningar med orientering av rum mot tystare sida går 
att åstadkomma en ljudmiljö som är bättre än förordningskraven. Detta 
gäller inte minst för lägenheter mindre än 35 m2, och även om en sådan 
lägenhet endast har ett bostadsrum. 

• Enligt WHOs rekommendationer är en dygnsekvivalent ljudnivå på 50 
dBA att betrakta som en måttlig på gränsen till allvarlig störning. 
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• Ljudnivåer omkring och över 50 dBA klassas som höga ljudnivåer 
enligt Europaparlamentets sjunde miljöhandlingsprogram. 

• Vid dygnsekvivalenta ljudnivån 50 dBA upplever omkring 15 % av de 
tillfrågade sig vara störda av buller från vägtrafik. 

Andelen hyresgäster som känner sig störda av trafikbuller inomhus kan 
markant minskas om man tillämpar ljudklass B vid bostadsbyggande. 
Därför är det värdefullt om så kan ske. 

MHN ser positivt på att det förslås en bestämmelse om trafikbuller i 
plankartan men ser gärna att den förtydligas lite och ges lydelsen; 

"Lägenheter mot bullerstörd sida som är större än 35 m2 ska ha en 
genomgående planlösning med minst hälften av bostadsrnmmen vända 
mot sida där dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad inte överskrider 55 dBA 
och maximal ljudnivå nattetid inte överskrider 70 dBA". 

Planförslaget kan tillstyrkas under förutsättning att MHN:s synpunkter i 
detta yttrande beaktas. Enligt förvaltningens nuvarande 
delegationsordning ska planförslag i granskningsskedet tillstyrkas om de 
synpunkter MHN framfört i samrådsskedet har tillgodosetts. Om så inte 
har skett ska planförslag avstyrkas i granskningsyttrande. 

Beslutsunderlag 
Miljö-och hälsoskyddsförvaltningens beslutsförslag från den 11 augusti 
2017. 
Miljö-och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 21 
augusti§ 65. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: En upplysning har lagts till på 
plankartan om att sprängningsarbeten ska göras på ett sådant sätt att 
spridningsrisken av eventuella föroreningar i berggrundvattnet 
minimeras. Upplysningen informerar även om att byggnader skyddas 
mot inträngning av föroreningar genom ett radonsäkert utförande. 

Planbestämmelsenfi som reglerar planlösning med anledning av buller 
har justerats i granskningshandlingen i enlighet med ovanstående 
yttrande. 

Planbestämmelsen m om höjd på bullerskydd har justerats i 
granskningshandlingenfrån "högst 2,5 meter" till "2,3 meter". 
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8. Räddningstjänsten, 2017-07-11 
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Räddningstjänsten har tagit del av insända handlingar och har inga 
ytterligare synpunkter. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Noterat. 

9. Varberg Energi AB, 2017-09-19 

Varberg Energi ser inte att det är lämpligt med komplementbyggnader på 
u-område. Vi ser helst att u-området utökas över intilliggande prickmark 
enligt bifogad ritning. Utökas u-området så möjliggör detta att vi kan dra 
nya ledningar vid sidan av komplementbyggnaden alternativt använda 
skyddsrör på befintliga kablar. Exploatören bekostar eventuell 
ledningsflytt och eller skydd av befintliga kablar. Vi ser gärna att det 
tecknas servitut eller ledningsrätt på befintliga ledningar. I övrigt har vi 
inget att erinra. 

ir 

l 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Planförslaget har justerats och i 
granskningsförslagets har byggrättenför komplementbyggnader som 
var placerad över u-området tagits bort. 

10. Vatten & Miljö i Väst AB, 2017-09-22 

Vatten och avlopp 
Minst tre månader före önskad inkoppling till det allmänna ledningsnätet 
ska en VA-anmälan lämnas till VIVAB i övrigt inget att erinra. 

Avfallshantering 
Råd och krav från Arbetsmiljöverket och de lokala föreskrifterna för 
avfallshanteringen ska följas. Råd och anvisningar för transport av 
hushållsavfall från Avfall Sverige ska uppfyllas. 

I Boverkets byggregler (BBR) finns bestämmelser om avfallsutrymmen 
och hämtningsvägar som skall tillämpas. 

14 (23) 



Samråds redogörelse 
2018-04-20 

Avfallsutrymmen ska byggas med kapacitet för sortering av 
hushållsavfallet i matavfall och brännbart, utrymmena bör dimensioneras 
för utsortering av fler fraktioner vid fastighet för att möta framtidens 
behov. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Noterat. 

11. Skanova AB, 2017-07-14 

Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej 
finns något att invända mot planförslaget. 

Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på 
bifogad lägeskarta. (se bild) 
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Stadsbyggnadskontorets kommentar: Noterat. 

SAKÄGARE 

Inledning 
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Föreslagen detaljplan innebär i stort att man vill höja Hägern 6 och 8 med 
ca 7 m för ett fjärde våningsplan, vilket ger en maximal nockhöjd på +38. 
På Hägern 6 vill man riva en befintlig byggnad och ersätta den med en 
sexvåningsbyggnad med en nockhöjd på +40,5 samt bygga ett 
trevåningshus på innergården med en nockhöjd på +35· 



Synpunkter och invändningar 
Solljus/Estetik 
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Vi ser föreslagen detaljplan olämplig med hänsyn till att man vill bibehålla 
intrycket av luftig stadsmiljö som i dagsläget harmoniserar med den 
intilliggande låga villabebyggelsen. Detta synsätt anammades vid 
detaljplanearbetet 2008 gällande Kv. Tranan som resulterade i en 
maximal nockhöjd om 12 m, vilket då ansågs vara maxhöjd för att 
harmonisera med intilliggande bebyggelse. Att ge tillåtelse till en maximal 
nockhöjd på +38 anser vi är förödande för solljus och ger en förmörkning 
av kvarteret. 

Dessutom anser vi att planen medger ett brutalt estetiskt intryck mot 
befintlig villabebyggelse. 

Krav på solljus finns i BBR avsnitt 6:323 Solljus. Där anges att i bostäder 
ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas 
mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. I skriften Solklart, Boverket 
1991, anges ett önskat värde (tumregel) på solighet i boendemiljön om 
minst 5 timmars direkt solljus mellan klockan 9.00 -17.00, vid vår och 
höstdagjämning, för bostaden och på närmiljöns lekytor och sittplatser. 

En höjning av tillåten maximal nockhöjd på Kv. Hägern, jfr med dagens 
detaljplan, innebär att det direkta solljuset på angränsande villafastigheter 
minskar väsentligt och vad vi kan se av det som presenterats i solstudierna 
kan inte det önskade värdet på 5 h direkt solljus i bostaden uppfyllas för 
samtliga angränsade villafastigheter. Mer detaljerade solstudier baserade 
på föreslagen detaljplans maximalt tillåtna byggnadsvolymer behöver 
redovisas samt en deltastudie mellan dagens bebyggelses solpåverkan och 
den föreslagna enligt detaljplan. Detta för att ta ställning till den "ringa 
betydelse" som anges i underlaget. 

Vi anser att förtätningen och kompletteringen av befintliga byggnader 
påverkar ljusförhållandena för befintliga byggnader. (Plan och bygglag, 
2010:900) och emotsätter oss att maximal tillåten nockhöjd i kv. Hägern 
höjs utöver dagens nivå. Dvs befintliga fastigheters maximala nockhöjd 
begränsas till vad den är idag samt att nybyggens maximala nockhöjd 
begränsas till det som gäller för närliggande kv. Tranan, där maximal 
tillåten nockhöjd är 12 m. 

Grönområde/Hårdgjorda ytor 
Det känns även angeläget, som tidigare översiktsplan påtalar, att bevara 
den för Varberg typiska öppna byggnadssättet med luft och grönska 
mellan husen. Att fälla samtliga träd samt ta gräsytor i anspråk för att 
upprätta plats åt komplementbyggnader och hårdgjord markyta är 
knappast att ge luftig inverkan på stadsmiljön. Att anlägga hela kvarteret 
med komplementbyggnader och P-platser är inte tilltalande. De markant 
ökade hårdgjorda ytorna medför att det kommer behöva utföras 
regnrabatter (eller motsvarande) för att 50% av dagvattnet skall fördröjas, 
var placeras dessa regn rabatter? Bör ritas in för att se hur dessa löses 
inom kvartersmarken. 

Parkeringsplatser /Trafikmiljö 
Parkeringssituationen är idag ansträngd på Nyhemsgatan, i princip är det 
alltid fullparkerat kvällstid. Minst hälften av de bilar som står parkerade 
på Nyhemsgatan idag tillhör hyresgäster i Hägern 4, 6 och 8 då det är 
brist på P-platser inom kvartersområdet. Planen innebär en ökning av 
antalet lägenheter med ca 52 st (baserat på planritningarna) vilket ger 
minst ett tillkommande behov av 52 P-platser. 
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Det är ej redovisat hur man inom planen skall lösa kravet på 1 P-plats per 
lägenhet samt 2,5 cykelplatser per lägenhet. Att låta hyresgäster finna P
plats på Nyhemsgatan är knappast möjligt med hänsyn till hur hårt 
använd den är idag. Kravet på 1 P-plats och cykel platser /lägenhet, som 
kommer från Parkeringsnormen i Varberg (Zon 2, Flerbostadshus), skall 
visas uppfyllas inom planområdet för såväl befintliga som nya- och 
tillbyggda byggnader. Saknar redovisning av P-platser i föreslaget 
parkeringsgarage samt redovisning av cykelparkeringar för 2,5 st/lgh 
(vilka ytor skall tas i anspråk?). 

Trafikmängden kommer att fördubblas mot vad dagens antal lägenheter 
ger vilket vi ej tycker är en ringa avvikelse då det medför stor påfrestning 
av vår närmiljö (trafikmässigt/ljudmässigt). Emotsätter oss bedömningen 
som gjorts i detaljplanearbetet (Behovs bedömning av miljöbedömning 
2017-04-25). En bullerutredning för befintlig villabebyggelse för utökad 
trafikmängd behöver utföras. Det berörda området består av många 
barnfamiljer som blir påverkade av ökad trafikmängd utmed 
Nyhemsgatan och vid övergångsstråk Engelbrektsgatan. Vi anser att 
olycksrisken ökar markant med den ökade trafiken utmed dessa båda 
gator. Behöver andra gångvägar upprättas? 
Engelbrektsgatan som är en ådra från stadskärnan och hela bebyggelsen i 
Öster är redan en hårt trafikerad gata. Trafiken som ofta dessutom kör för 
fort, passerar både det aktuella området vid Nyhemsgatan samt Peder 
Skrivares Gymnasium och skulle i förslaget få ännu högre belastning med 
större olycksrisk. Problematiken på Engelbrektsgatan har tidigare varit 
uppe och det var flera år innan detta planförslag inkom. 

Övrigt 
Om tillbyggda samt nybyggda hus kommer att utföras med 
ventilationsanläggningar så kan de ljudmässigt påverka närmiljön 
negativt. En bullerutredning som redovisar påverkan på befintlig 
villabebyggelse behöver utföras. 
Planprocessens tidplan verkar forcerad (Samråd-Antagande: 4 månader) 
och har den genomförts med det djup och kompetens som är brukligt vid 
detaljplaneändringar? Eller anses en fördubbling av antalet lägenheter 
vara av ringa betydelse för allmänheten? Vi tycker att hela området blir 
berört. 

Slutord: 
Vi vill bibehålla kvarterets karaktär med blandad bebyggelse, villor samt 
bostadshus som harmoniserar med varandra i höjd led och läge, och inte 
förtäta kvarteret till den nivå som föreslagen detaljplan medger. 

Baserat på redovisade synpunkter ovan så motsätter vi oss sakägare 
föreslagen detaljplan och anser följande vara acceptabelt: 

Vi motsätter oss inte ombyggnation av hörnhuset på Hägern 6 om det kan 
förhålla sig till samma byggnadshöjd som finns inom området dvs 12m till 
nock= +34,5. Ser Kv. Tranan från 2008 som exempel på en max 
byggnadshöjd om 9 m eller 12 m till nock vara acceptabelt. Även inom 
Hägern 11 och för Doppingen anger max tillåten byggnadshöjd om ca 9 
resp. 10,6 m. 
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Befintliga fastigheters maximala nockhöjd, dvs Hägern 4 och 8, anser vi 
skall begränsas till vad den är idag, dvs en maximal tillåten nockhöjd på 12 
m. Notera att detta är generösare än vad gällande detaljplan medger och 
skulle kunna ge utrymme för en takvåning med lägenheter. Föreslagen 
maximal nivå på +38 m förefaller vara fel om man jämför med Hägern 6 
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där man på +40,5 m får i sex våningar. 
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Fyra våningar kan uppnås med +34,5 m, se befintlig bebyggelse i området. 
Givetvis så måste P-platser, trafiksituation samt bullerpåverkan redovisas 
för det nya planförslaget. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: 

Solstudien har uppdaterats, se bilaga till planhandlingarna. Vid vår- och 
höstdagjämning,från kl. 15 ungefär,faller skuggor från befintlig 
bebyggelse in på villatomterna. Kl. 17 är skuggbilden övervägande bland 
villatomterna och skuggor faller även in på tomtraden innanför. 
Befintliga villor är del av skuggbilden och vid denna tid på dygnet under 
tidig vår och höst är skuggbilden generellt stor. Utbyggnad enligt 
planförslagets innebär att skuggorna blir något längre vid vår och höst. 
Det nya huset inom Hägern 6 fäller sin skugga främst mot gatumark 
(Nyhemsgatan och Engelbrektsgatan) vid kl. 15. Vid kl. 17 är skuggbilden 
mer generell likt dagens läge men något mer utbredd ochjämn än innan 
förtätningen. Skillnaderna bedöms vara marginella och inte föranleda 
någon betydande negativ påverkan. 

Mitt på sommaren står solen högre och skuggorna är kortare. Vid 15-
snåretfaller skuggor av befintlig bebyggelse ner mot delar av 
Nyhemsgatan och kl.17 har skuggorna närmat sig villatomterna. 
Solstudien redovisar inte några senare tider än kl. 17, men senare på 
eftermiddagen och kvällen blir skuggorna något längre, mer riktade åt 
sydost och faller lite längre in på framsidan av tomterna, främst över 
Ny hemsgatan 1, 7A, 7B och 9. Senare på kvällen sammanfaller 
skuggorna med villornas egen skuggbild. Kvällssol bedöms finnas en 
lång stund på kvällen på den östligaste delen av tomterna. Efter 
utbyggnaden har skuggorna närmat sig villatomterna vid kl. 15 och vid 
kl. 17 når skuggorna in någon meter på några av tomterna. Skuggorna 
rör sig sedan på samma sätt som dagens läge, men kommer 
sammanfalla något tidigare med villornas egen skugga och kvällssolen 
på tomternas östra del kommer hamna i skugga marginellt tidigare än 
tidigare. Stadsbyggnadskontoret bedömer att ett genomförande enligt 
planförslaget innebär marginellaförändringar av sol och 
skuggförhållandena. Ett genomförande bedöms inte innebära en 
betydande negativ påverkan. 

Sedan samrådet har arbetet med att tafram granskningsförslag 
fokuserats på gestaltning av tillkommande bebyggelse. Hörnhuset på 
Hägern 6 har i granskningsförslaget sänkts från 6 våningar till 4 
våningar och inredd vind, med en föreslagen högsta nockhöjd på +39 
meter över nollplanet. Nockhöjdenför de tre befintliga husen som ska 
byggas på en våning föreslås i granskningsförslaget vara +37 respektive 
+ 36 meter över nollplanet. Marknivån vid Nyhemsgatan är cirka + 22 
meter, vilket ger en verklig högsta möjlig nockhöjd på cirka 15 meter 
ovan marken. Gällande detaljplan medger en högsta byggnadshöjd om 
9,2 meter. Bestämmelser om största tillåtna lutning om 27 grader i 
gällande plan medger en högsta möjlig nockhöjd om cirka 12 meter med 
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angiven husbredd. Det innebär att planförslaget till exempel medger en 
cirka 3 meter högre byggnad på Hägern 4 och 8 än gällande detaljplan. 
övriga åtgärder för att minska påverkan på omkringliggande 
bebyggelse är till exempel att påbyggnaderna till största del är indragna 
från fasadlivet längs de fasaderna som riktar sig mot Nyhemsgatan, att 
takutsprånget minskas och att räcken längs loftgångar och balkonger 
ska vara transparenta/ smidesräcken. 

Planbeskrivningen kompletteras med en skiss över var 
dagvattenhantering (magasin eller liknande) kan placeras inom 
området. I övrigt behålls stor del av de befintliga gårdarna och träd 
sparas där så är möjligt. 

En redovisning av parkeringar vad gäller antal och placering har gjorts i 
granskningshandlingen. 

Varbergs kommun har i februari 2017 mätt trafikflödet på planområdets 
omgivande vägar. Trafikflödet har på Västkustvägen uppmätts till 8 525 
fordon/ årsdygn, på Engelbrektsgatan till 1 978 fordon/ årsdygn och på 
Nyhemsgatan till 323fordon/årsdygn. Vid en uppräkning med 1 % per år 
tillföljd av befolkningstillväxten innebär det 400 fordon/årsdygn år 
2040 på Ny hemsgatan. Vad gäller planförslagets påverkan på 
trafiksäkerhet och flöden bedöms förändringen för Nyhemsgatan vara 
relevant att beskriva djupare i sammanhanget. Ett genomförande enligt 
planförslaget bedöms inte innebära någon påverkan för 
Engelbrektsgatans och Västkustvägens flöden och trafiksäkerhet. 

Ett genomförande av planförslaget innebär att antalet lägenheter ökar 
med drygt 40 lägenheter från 74 lägenheter till strax under 120 
lägenheter inom planområdet. Längs hela Ny hemsgatan finns idag 
uppskattningsvis 120-130 lägenheter/hushåll. Efter utbyggnaden 
bedöms runt 170 lägenheter/hushåll.finnas längs Nyhemsgatan. Den 
ökning av antalet lägenheter längs Ny hemsgatan som planförslaget 
kommer att innebärafler trafikrörelser (både bil och cykel) på 
Nyhemsgatan, men ökningen bedöms inte innebära någon negativ 
påverkan på framkomligheten eller trafiksäkerheten. Infarten till 
planområdet sker i två samlade punkter och på både Engelbrektsgatan 
och Ny hemsgatan finns hastighetsbegränsande åtgärder. På 
Nyhemsgatan gäller 3okm/h och här går ingen tung trafik utöver 
renhållningsfordon och eventuellt mindre leveranser till privathushåll. 
Gatan bedöms ha fortsatt god trafiksäkerhet. 

Bullerutredningen som är framtagen i samband med planarbetet visar 
på låga bullernivåer för bebyggelsen väster om Nyhemsgatan (mellan 
48-52 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för prognos år 2040. 
Gränsvärde för ny bostadsbebyggelse är max 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad). Eftersom avståndet är likvärdigt (4 meter mellan 
gata och bostadshus inom planområdet respektive 6 meter mellan gata 
och fasad på enbostadshusen öster om Ny hemsgatan) kan man anta att 
värdena för villorna öster om Ny hemsgatan ligger på ungefär samma 
nivå, eller någon lägre än vad som framgår i bullerutredningen. 
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En bullerutredning som visar påverkan på befintliga bostäder av 
ventilationsanläggningar på tillkommande bebyggelse kommer inte att 
tas fram i samband med planarbetet. Granskning sker vid bygglov att 
Boverkets byggregler ska följas, om buller från ventilationen överskrider 
gällande riktvärden ska bullerdämpning och inkapsling av 
ventilationsanläggning ske. 

Samråd genomfördes under tredje kvartalet 2017, i övrigt har tidplanen 
förskjutits och granskning sker under andra-tredje kvartalet 2018 och 
ett antagande beräknas ske under .fjärde kvartalet 2018. 

Övriga 
13. Fastighetsägare till 

'2017-09-22 

Inledning 
Föreslagen detaljplan innebär i stort att man vill höja Hägern 6 och 8 med 
ca 7 m för ett fjärde våningsplan, vilket ger en maximal nockhöjd på +38. 
På Hägern 6 vill man riva en befintlig byggnad och ersätta den med en 
sexvåningsbyggnad med en nockhöjd på +40,5 samt bygga ett 
trevåningshus på innergården med en nockhöjd på +35· 

Synpunkter och invändningar 
Solljus/Estetik 
Vi ser föreslagen detaljplan olämplig med hänsyn till att man vill bibehålla 
intrycket av luftig stadsmiljö som i dagsläget harmoniserar med den 
intilliggande låga villabebyggelsen. Detta synsätt anammades vid 
detaljplanearbetet 2008 gällande Kv. Tranan som resulterade i en 
maximal nockhöjd om 12 m, vilket då ansågs vara maxhöjd för att 
harmonisera med intilliggande bebyggelse. Att ge tillåtelse till en maximal 
nockhöjd på +38 anser vi är förödande för solljus och ger en förmörkning 
av kvarteret. Dessutom anser vi att planen medger ett brutalt estetiskt 
intryck mot befintlig villabebyggelse. Krav på solljus finns i BBR avsnitt 
6:323 Solljus. Där anges att i bostäder ska något rum eller någon 
avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång 
till direkt solljus. I skriften Solklart, Boverket 1991, anges ett önskat värde 
(tumregel) på solighet i boendemiljön om minst 5 timmars direkt solljus 
mellan klockan 9.00 - 17.00, vid vår och höstdagjämning, för bostaden 
och på närmiljöns lekytor och sittplatser. 

En höjning av tillåten maximal nockhöjd på Kv. Hägern, jfr med dagens 
detaljplan, innebär att det direkta solljuset på angränsande villafastigheter 
minskar väsentligt och vad vi kan se av det som presenterats i solstudierna 
kan inte det önskade värdet på 5 h direkt solljus i bostaden uppfyllas för 
samtliga angränsade villafastigheter. Mer detaljerade solstudier baserade 
på föreslagen detaljplans maximalt tillåtna byggnadsvolyrner behöver 
redovisas samt en deltastudie mellan dagens bebyggelses solpåverkan och 
den föreslagna enligt detaljplan. Detta för att ta ställning till den "ringa 
betydelse" som anges i underlaget. 

Vi anser att förtätningen och kompletteringen av befintliga byggnader 
påverkar ljusförhållandena för befintliga byggnader. (Plan och bygglag, 
2010:900) och emotsätter oss att maximal tillåten nockhöjd i kv. Hägern 
höjs utöver dagens nivå. Dvs befintliga fastigheters maximala nockhöjd 
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begränsas till vad den är idag samt att nybyggens maximala nockhöjd 
begränsas till det som gäller för närliggande kv. Tranan, där maximal 
tillåten nockhöjd är 12 m. 

Grönområde/Hårdgjorda ytor 
Det känns även angeläget, som tidigare översiktsplan påtalar, att bevara 
den för Varberg typiska öppna byggnadssättet med luft och grönska 
mellan husen. Att fälla samtliga träd samt ta gräsytor i anspråk för att 
upprätta plats åt komplementbyggnader och hårdgjord markyta är 
knappast att ge luftig inverkan på stadsmiljön. Att anlägga hela kvarteret 
med komplementbyggnader och P-platser är inte tilltalande. 

De markant ökade hårdgjorda ytorna medför att det kommer behöva 
utföras regnrabatter (eller motsvarande) för att 50% av dagvattnet skall 
fördröjas, var placeras dessa regn rabatter? Bör ritas in för att se hur dessa 
löses inom kvartersmarken. 

Parkeringsplatser /Trafikmiljö 
Parkeringssituationen är idag ansträngd på Nyhemsgatan, i princip är det 
alltid fullparkerat kvällstid. Minst hälften av de bilar som står parkerade 
på Nyhemsgatan idag tillhör hyresgäster i Hägern 4, 6 och 8 då det är 
brist på P-platser inom kvartersområdet. Planen innebär en ökning av 
antalet lägenheter med ca 52 st (baserat på planritningarna) vilket ger 
minst ett tillkommande behov av 52 P-platser. 

Det är ej redovisat hur man inom planen skall lösa kravet på 1 P-plats per 
lägenhet samt 2,5 cykelplatser per lägenhet. Att låta hyresgäster finna P
plats på Nyhemsgatan är knappast möjligt med hänsyn till hur hårt 
använd den är idag. Kravet på 1 P-plats och cykelplatser/lägenhet, som 
kommer från Parkeringsnormen i Varberg (Zon 2, Flerbostadshus), skall 
visas uppfyllas inom planområdet för såväl befintliga som nya- och 
tillbyggda byggnader. Saknar redovisning av P-platser i föreslaget 
parkeringsgarage samt redovisning av cykelparkeringar för 2,5 st/lgh 
(vilka ytor skall tas i anspråk?). 

Trafikmängden kommer att fördubblas mot vad dagens antal lägenheter 
ger vilket vi ej tycker är en ringa avvikelse då det medför stor påfrestning 
av vår närmiljö (trafikmässigt/ljudmässigt). Emotsätter oss bedömningen 
som gjorts i detaljplanearbetet (Behovs bedömning av miljöbedömning 
2017-04-25). En bullerutredning för befintlig villabebyggelse för utökad 
trafikmängd behöver utföras. Det berörda området består av många 
barnfamiljer som blir påverkade av ökad trafikmängd utmed 
Nyhemsgatan och vid övergångsstråk Engelbrektsgatan. Vi anser att 
olycksrisken ökar markant med den ökade trafiken utmed dessa båda 
gator. Behöver andra gångvägar upprättas? 

Engelbrektsgatan som är en ådra från stadskärnan och hela bebyggelsen i 
Öster är redan en hårt trafikerad gata. Trafiken som ofta dessutom kör för 
fort, passerar både det aktuella området vid Nyhemsgatan samt Peder 
Skrivares Gymnasium och skulle i förslaget få ännu högre belastning med 
större olycksrisk. Problematiken på Engelbrektsgatan har tidigare varit 
uppe och det var flera år innan detta planförslag inkom. 

Övrigt 
Om tillbyggda samt nybyggda hus kommer att utföras med 
ventilationsanläggningar så kan de ljudmässigt påverka närmiljön 
negativt. En bullerutredning som redovisar påverkan på befintlig 
villabebyggelse behöver utföras. Planprocessens tidplan verkar forcerad 
(Samråd-Antagande: 4 månader) och har den genomförts med det djup 
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och kompetens som är brukligt vid detaljplaneändringar? Eller anses en 
fördubbling av antalet lägenheter vara av ringa betydelse för allmänheten? 
Vi tycker att hela området blir berört. 

Slutord: 
Vi vill bibehålla kvarterets karaktär med blandad bebyggelse, villor samt 
bostadshus som harmoniserar med varandra i höjd led och läge, och inte 
förtäta kvarteret till den nivå som föreslagen detaljplan medger. 

Baserat på redovisade synpunkter ovan så motsätter vi oss sakägare 
föreslagen detaljplan och anser följande vara acceptabelt: 

Vi motsätter oss inte ombyggnation av hörnhuset på Hägern 6 om det kan 
förhålla sig till samma byggnadshöjd som finns inom området dvs 12m till 
nock= +34,5. Ser Kv. Tranan från 2008 som exempel på en max 
byggnadshöjd om 9 m eller 12 m till nock vara acceptabelt. Även inom 
Hägern 11 och för Doppingen anger max tillåten byggnadshöjd om ca 9 
resp. 10,6 m. 

Befintliga fastigheters maximala nockhöjd, dvs Hägern 4 och 8, anser vi 
skall begränsas till vad den är idag, dvs en maximal tillåten nockhöjd på 12 
m. Notera att detta är generösare än vad gällande detaljplan medger och 
skulle kunna ge utrymme för en takvåning med lägenheter. Föreslagen 
maximal nivå på +38 m förefaller vara fel om man jämför med Hägern 6 
där man på +40,5 m får i sex våningar. Fyra våningar kan uppnås med 
+34,5 m, se befintlig bebyggelse i området. Givetvis så måste P-platser, 
trafiksituation samt bullerpåverkan redovisas för det nya planförslaget. 

Stadsbyggnadskontorets kommentar: se svar på yttrande nr 12. 

Förslag till ändringar 

• Planbestämmelse om radonsäkert utförande har lagts till på plankartan. 
• En upplysning har lagts till på plankartan om att sprängningsarbeten ska 

göras på ett sådant sätt att spridningsrisken av eventuella föroreningar i 
berggrundvattnet minimeras. Upplysningen informerar även om att 
byggnader skyddas mot inträngning av föroreningar genom ett 
radonsäkert utförande. 

• Planbestämmelser om att bostadsgård med lekplats ska finnas har lagts till 
på grönytan vid Hägern 6 respektive Hägern 4. 

• Den norra av de två tillkommande bostadshusen på Hägern 6 har ritats om 
och kommer utföras i 4 våningar och vind innehållande förråd mm. Högsta 
tillåtna nockhöjd sänks till högst +39 meter över nollplanet. 

• Nockhöjden för bostadshusen på Hägern 4 och 8 föreslås vara +37 
respektive +36. 

• En tydlig sektion som visar hur nockhöjder beräknas i förhållande till 
nollplanet har införts på plankartan och i planbeskrivningen. 

• Planbestämmelser som reglerar viss gestaltning har införts. 
Planbeskrivningen har även kompletteras med vissa principer som bör 
gälla för gestaltning av ny bebyggelse. 
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• Illustrationskartan har justerats efter uppdaterat bebyggelseförslag och har 
kompletterats med det antal bil- och cykelparkeringar som ryms inom 
planområdet samt läge för dessa. Även möjliga lägen för dagvattenmagasin 
pekas ut. 

• En planbestämmelse om utformning för bullerskydd har lagts till på 
plankartan. 

• Planbestämmelsen m har justerats från "Bullerskydd med en höjd av högst 
2,5 meter över anslutande marknivå"till "Bullerskydd med en höjd av 2,3 
meter över anslutande marknivå". 

• Planbestämmelsen f 1 har ändrats till "Lägenheter som är större än 35 m2 

och som vetter mot bullerstörd sida ska ha en genomgående planlösning 
med minst hälften av bostadsrummen vända mot sida där ekvivalent 
ljudnivå vid fasad inte överskrider 55 dBA och maximal ljudnivå mellan 
kl. 22-06 inte överskrider 70 dBA". 

• I planbeskrivningen har informationen om vilket förfarande detaljplanen 
genomför med justerats till standardförfarande. 

• Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen om vilka bullerregler som 
ska tillämpas. 

• I planbeskrivningen har stycket under rubriken "mark och vegetation" 
utökats och förtydligats. 

I övrigt har planbeskrivningen förtydligats och utvecklats generellt. 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden föreslås godkänna planförslaget för granskning efter 
ovanstående ändringar. 

STADSBYGGNADSKONTORET 

Eva Örneblad 

Handläggare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 89 Dnr KFN 2018/0081 

16. Svar på remiss - Samrådshandling
gällande detaljplan för Adjunkten 6 m.fl. 

Beslut 

Arbetsutskottet förslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att tillstyrka förslaget till detaljplan för Adjunkten 6 m.fl., södra Sörse,
med rekommendationen att man lägger till gestaltningsprinciper som
säkrar att den nya exploateringen harmoniserar med befintlig
bebyggelse.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att tillföra ytterligare en årsring i Sörseområdet 

genom att möjliggöra för flerbostadshus av varierande höjd placerade kring 

gröna gårdar. Syftet är också att ge utrymme för tillräcklig parkering både 

för befintliga och nya bostäder, möjlighet till etablering av 

centrumfunktioner i området samt en ny infart från Västkustvägen i 

planområdets norra del.  

Planförslaget möjliggör cirka 275–300 bostäder och plats för cirka 450 

bilar. Bostadshusens våningsantal ska variera mellan fyra och sexvåningar. 

Parkeringshus tillåts vara upp till fem våningar. Planförslaget innefattar 

även gång- och cykelvägar samt en busshållplats.  

Området Sörsedammen finns utpekat i kommunens kulturmiljöprogram för 

stadsområdet, Stadens karaktärer (godkänt av Byggnadsnämnden 2012-08-

30) och beskrivs som karaktäristiskt för 1960–och 70-talen. Området

uppfördes 1967–1973 och är Varbergs största enhetliga lamellhusområde i 

miljonprogrammets anda. Kulturmiljöprogrammets rekommendationer för 

området är att ursprungligt utförande och material bör vara vägledande vid 

förändringar, att p-platser och garage bör placeras i områdets ytterkanter 

samt att bostadshus bör placeras runt gårdar. 

Planförslaget anger inte några bestämmelser som styr material eller annan 

utformning. Därmed frångås riktlinjen om att ursprungligt material och 

utförande ska vara vägledande. Syftet med planförslaget är att skapa en ny 

årsring i Sörse-området och istället för att härma det gamla ge utrymme för 

dagens material och estetik. 

Planområdet berör fornminne RAÄ Varberg 120 – boplats som ligger inom 

fastigheten Getakärr 5:1. Boplatsen påträffades i samband med arkeologisk 

utredning 2004. Utredningen anger att boplatsen bör slutundersökas före 

eventuell exploatering av marken. Undersökningen innebär att 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

fornlämningen grävs ut, dokumenteras och tas bort innan byggnation 

startar. Den arkeologiska undersökningen ska genomföras innan 

startbesked får ges. 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Adjunkten 6 m. fl. 

Samrådshandling, 2018-04-26, Varbergs kommun. 

Jämställdhetsbedömning 
Placering, utformning och belysning av parkeringshus är betydelsefull för 

att flickor/kvinnor ska ha samma tillgänglighet till parkering i området som 

pojkar/män. 

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

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Anna Frid,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Svar på remiss - Samrådshandling gällande 

detaljplan för Adjunkten 6 mfl

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås tillstyrka förslaget till detaljplan för 
Adjunkten 6 m fl, södra Sörse, med rekommendationen att man lägger till 
gestaltningsprinciper som säkrar att den nya exploateringen harmoniserar 
med befintlig bebyggelse. 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att tillföra ytterligare en årsring i Sörse-området genom 
att möjliggöra för flerbostadshus av varierande höjd placerade kring gröna 
gårdar. Syftet är också att ge utrymme för tillräcklig parkering både för 
befintliga och nya bostäder, möjlighet till etablering av centrumfunktioner i 
området samt en ny infart från Västkustvägen i planområdets norra del.  

Planförslaget möjliggör ca 275-300 bostäder och plats för ca 450 bilar. 
Bostadshusens våningsantal ska variera mellan 4 och 6 våningar. 
Parkeringshus tillåts vara upp till 5 våningar. Planförslaget innefattar även 
gång- och cykelvägar samt en busshållplats.  

Området Sörsedammen finns utpekat i kommunens kulturmiljöprogram för 
stadsområdet, Stadens karaktärer (godkänt av Byggnadsnämnden 2012-08-
30) och beskrivs som karaktäristiskt för 1960-70 talen. Området uppfördes
1967-1973 och är Varbergs största enhetliga lamellhusområde i 
miljonprogrammets anda. Kulturmiljöprogrammets rekommendationer för 
området är att ursprungligt utförande och material bör vara vägledande vid 
förändringar, att p-platser och garage bör placeras i områdets ytterkanter samt 
att bostadshus bör placeras runt gårdar. 

Planförslaget anger inte några bestämmelser som styr material eller annan 
utformning. Därmed frångås riktlinjen om att ursprungligt material och 
utförande ska vara vägledande. Syftet med planförslaget är att skapa en ny 
årsring i Sörse-området och istället för att härma det gamla ge utrymme för 
dagens material och estetik. 

Planområdet berör fornminne RAÄ Varberg 120 – boplats som ligger inom 
fastigheten Getakärr 5:1. Boplatsen påträffades i samband med arkeologisk 
utredning 2004 Utredningen anger att boplatsen bör slutundersökas före 
eventuell exploatering av marken. Undersökningen innebär att fornlämningen 
grävs ut, dokumenteras och tas bort innan byggnation startar. Den 
arkeologiska undersökningen ska genomföras innan startbesked får ges. 
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Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Adjunkten 6 m. fl. 
Samrådshandling, 2018-04-26, Varbergs kommun. 

Jämställdhetsbedömning 
Placering, utformning och belysning av parkeringshus är betydelsefull för att 
flickor/kvinnor ska ha samma tillgänglighet till parkering i området som 
pojkar/män. 

Övervägande 
Det är anmärkningsvärt att planförslaget inte har med någon viljeinriktning 
vad gäller gestaltningen trots att området, som del av Sörsedammen, är 
utpekat i kulturmiljöprogrammet.  Även om man ser bebyggelsen som en ny 
årsring kommer kvarteren ändå att existera i dialog med varandra. Om 
grundläggande gestaltningsprinciper läggs till i detaljplanen kan dessa fungera 
som en garanti för att den nya och den äldre bebyggelsen tillsammans ger ett 
harmoniskt intryck, även om de inte går i samma stil. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Anna Frid 

förvaltningschef kommunikatör 

Protokollsutdrag 
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Stadsbyggnadskontoret 
0340-880 00 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNR. E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Östra Långgatan 14 0340-880 00 212000-1249 bn@varberg.se 

Stadsbyggnadskontoret TELEFAX WEBBPLATS

432 80 Varberg 0340-69 70 70 www.varberg.se 

Begäran om yttrande 

Ärende 

Samrådshandling gällande detaljplan för Adjunkten 6 m fl 

Planområdet ligger i södra Sörse, mellan Sörsedammsvägen och 
Västkustvägen, ca 1,5 km sydost om Varbergs centrum.  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus som 
varierar i höjd mellan 4 och 6 våningar. Syftet är också att ge utrymme för ett 
parkeringshus, en ny infart från Västkustvägen samt att förstärka områdets 
gång- och cykelvägar.  

Fastighetsförteckningen bifogas inte, önskas denna vänligen kontakta 
stadsbyggnadskontoret.  

Handlingar 
Ni finner alla handlingar på vår hemsida: 
https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplaneroc
homradesbestammelser/aktuellaprogramochplaner 

Diarienummer 

BN SBK-2016-537 

Yttrande senast 

Den 13 juli 2018  

Stadsbyggnadskontoret 

Linnéa Enochsson 

Bilaga: 
Kungörelse 

Till 

Enligt sändlista 
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Sändlista 

Kommunstyrelsens au 
Barn- och utbildningsnämnden 
Hamn- och Gatunämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Lantmäterimyndigheten 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Räddningstjänsten 
Socialnämnden 
Varberg Energi AB 
VIVAB 
Hallandstrafiken 
Hyresgästföreningen 
Länsstyrelsen 
Kulturmiljö Halland 
TeliaSonera AB 
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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNR. E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Östra Långgatan 14 0340-880 00 212000-1249 bn@varberg.se 
Fel! Hittar inte 
referenskälla. TELEFAX WEBBPLATS

432 80 Varberg 0340-69 70 70 www.varberg.se 

KUNGÖRELSE 

för förslag till 

Detaljplan för Adjunkten 6 m fl, södra Sörse 

Varbergs kommun  

Upprättad den 26 april 2018, utsänd för samråd till och med den 13 juli 
2018. 

Planområdet ligger i södra Sörse, mellan Sörsedammsvägen och 
Västkustvägen, ca 1,5 km sydost om Varbergs centrum.  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus som 
varierar i höjd mellan 4 och 6 våningar. Syftet är också att ge utrymme för ett 
parkeringshus, en ny infart från Västkustvägen samt att förstärka områdets 
gång- och cykelvägar. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen. 

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte. 

Öppet hus: onsdagen 30 maj kl 16:00-18:00 i Stadsbyggnadskontorets 
lokaler i Gamlebyskolan, Östra Långgatan 14. Då finns möjlighet att ställa 
frågor kring förslaget. 

Förslaget finns tillgängligt på 

• Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.

• Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.
Förslaget går också att se på kommunens hemsida 
www.varberg.se/aktuellaplaner 

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, 
e-post: bn@varberg.se .  

Detaljplanen handläggs av Linnéa Enochsson 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-06-05 1

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Kfn au § 90 Dnr KFN 2018/0082 

17. Svar på remiss - Samrådshandling
gällande detaljplan för Almeberg 15

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att tillstyrka förslag till detaljplan för Almeberg 15.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett flerbostadshus med en byggnadsyta 
på cirka 350 kvadratmeter innehållandes cirka elva lägenheter. Utöver 
bostadshuset planeras markparkeringar, förråd och miljöhus. Den 
befintliga villan inom planområdet planeras att rivas.

Planförslaget möjliggör ett flerbostadshus med bostadsändamål i tre 
våningar plus en inredd vind alternativt ett från fasaden indraget övre plan. 
Under byggnaden anläggs ett garage med plats för boendeparkeringar. 
Huset placeras med långsidan mot Mellangatan och gaveln mot 
Bryggaregatan, något indragen från fastighetsgräns. 

Planområdet ligger inte inom riksintresse för kulturmiljö och finns inte 
upptaget i bebyggelseinventering eller Stadens karaktärer - kulturmiljöer i 
stadsområdet.

Beslutsunderlag 

Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Almeberg 15, 
samrådshandling, 2018-04-26, Varbergs kommun.

Jämställdhetsbedömning

Utformning och belysning av underjordiskt garage är betydelsefull för att 
flickor/kvinnor ska ha samma tillgänglighet till parkering som pojkar/män.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-06-05 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 90 Dnr KFN 2018/0082 

17. Svar på remiss - Samrådshandling
gällande detaljplan för Almeberg 15 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att tillstyrka förslag till detaljplan för Almeberg 15.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett flerbostadshus med en byggnadsyta 
på cirka 350 kvadratmeter innehållandes cirka elva lägenheter. Utöver 
bostadshuset planeras markparkeringar, förråd och miljöhus. Den 
befintliga villan inom planområdet planeras att rivas. 

Planförslaget möjliggör ett flerbostadshus med bostadsändamål i tre 
våningar plus en inredd vind alternativt ett från fasaden indraget övre plan. 
Under byggnaden anläggs ett garage med plats för boendeparkeringar. 
Huset placeras med långsidan mot Mellangatan och gaveln mot 
Bryggaregatan, något indragen från fastighetsgräns.  

Planområdet ligger inte inom riksintresse för kulturmiljö och finns inte 
upptaget i bebyggelseinventering eller Stadens karaktärer - kulturmiljöer i 
stadsområdet. 

Beslutsunderlag 

Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Almeberg 15, 
samrådshandling, 2018-04-26, Varbergs kommun. 

Jämställdhetsbedömning 

Utformning och belysning av underjordiskt garage är betydelsefull för att 
flickor/kvinnor ska ha samma tillgänglighet till parkering som pojkar/män. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 



Beslutsförslag 1 (2) 
2018-05-29 Dnr: KFN 2018/0082-2 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Anna Frid,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Svar på remiss - Samrådshandling gällande 

detaljplan för Almeberg 15

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås tillstyrka förslaget till detaljplan för 
Almeberg 15. 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett flerbostadshus med en byggnadsyta på 
cirka 350 kvm innehållandes cirka 11 lägenheter. Utöver bostadshuset planeras 
markparkeringar, förråd och miljöhus. Den befintliga villan inom planområdet 
planeras att rivas. 

Planförslaget möjliggör ett flerbostadshus med bostadsändamål i tre våningar 
plus en inredd vind alternativt en från fasaden indraget övre plan. Under 
byggnaden anläggs ett garage med plats för boendeparkeringar. Huset placeras 
med långsidan mot Mellangatan och gaveln mot Bryggaregatan, något 
indragen från fastighetsgräns.  

Planområdet ligger inte inom riksintresse för kulturmiljö och finns inte 
upptaget i bebyggelseinventering eller Stadens karaktärer - kulturmiljöer i 
stadsområdet. 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Almeberg 15, 
samrådshandling, 2018-04-26, Varbergs kommun. 

Jämställdhetsbedömning 
Utformning och belysning av underjordiskt garage är betydelsefull för att 
flickor/kvinnor ska ha samma tillgänglighet till parkering som pojkar/män. 

Övervägande 
Den föreslagna byggnationen är relativt massiv, trots att man försökt ge ett 
nättare intryck genom bland annat en indragen fjärde våning. Detta ska dock 
vägas mot nyttan av ett effektivt utnyttjande av marken, i bostadsbristens 
Varberg. I övrigt har kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på 
förslaget. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Anna Frid 

förvaltningschef kommunikatör 

Protokollsutdrag 



Remiss 1 (2) 
2018-05-17 
Dnr: SBK-2016-538 

 

 
Stadsbyggnadskontoret 
0340-88 000 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNR. E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Östra Långgatan 14 0340-880 00 212000-1249 bn@varberg.se 

Stadsbyggnadskontoret TELEFAX WEBBPLATS

432 80 Varberg 0340-69 70 70 www.varberg.se 

Begäran om yttrande 

Ärende 

Samrådshandling gällande detaljplan för Almeberg 15 

Planområdet ligger strax norr om Träslövsvägen i korsningen 
Bryggaregatan/Mellangatan. Fastigheten är centralt beläget och 
angränsar i väster till rutnätsstaden.  

Förslaget är i linje med Översiktsplan för Varbergs kommun antagen av 
kommunfullmäktige 2010, som anger att kommunens största utbyggnad 
bland annat ska ske i staden och att det där eftersträvas en tät bebyggelse 
och effektivt utnyttjande av mark och tekniska resurser.  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus i tre 
våningar med indragen fjärde våning ovan mark och med ett 
underjordiskt parkeringsgarage. På fastigheten rivs befintlig bebyggelse, 
en villa med uthus. 

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte. 

Fastighetsförteckningen bifogas ej, önskas denna vänligen kontakta 
Stadsbyggnadskontoret.  

Handlingar 
Ni finner alla handlingar på vår hemsida: 

https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplaneroc

homradesbestammelser/aktuellaprogramochplaner 

Diarienummer 

BN SBK-2016-538 

Yttrande senast 

Den 13 juli 2018  

STADSBYGGNADSKONTORET 

Inger Axbrink 

Planarkitekt 

Bilaga: 

Kungörelse 

Till 

Enligt sändlista 
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Sändlista 

Kommunstyrelsens au 
Barn- och utbildningsnämnden 
Hamn- och Gatunämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Lantmäterimyndigheten 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Räddningstjänsten 
Socialnämnden 
Varberg Energi AB 
VIVAB 
Länsstyrelsen 
Kulturmiljö Halland 
TeliaSonera AB 
 



1 (2) 
2018-04-27 
Dnr: SBK-2016-538 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNR. E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Östra Långgatan 14 0340-880 00 212000-1249 bn@varberg.se 

Stadsbyggnadskontoret TELEFAX WEBBPLATS

432 80 Varberg 0340-69 70 70 www.varberg.se 

KUNGÖRELSE 

för förslag till 

Detaljplan för Almeberg 15, Varbergs kommun 

upprättad den 26 april 2018, finns utsänd för samråd till och med den 
13 juli 2018. 

Planområdet ligger strax norr om Träslövsvägen i korsningen 
Bryggaregatan/Mellangatan. Fastigheten är centralt beläget och 
angränsar i väster till rutnätsstaden.  

Förslaget är i linje med Översiktsplan för Varbergs kommun antagen av 
kommunfullmäktige 2010, som anger att kommunens största utbyggnad 
bland annat ska ske i staden och att det där eftersträvas en tät bebyggelse 
och effektivt utnyttjande av mark och tekniska resurser.  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus i tre 
våningar med indragen fjärde våning ovan mark och med ett 
underjordiskt parkeringsgarage. På fastigheten rivs befintlig bebyggelse, 
en villa med uthus. 

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte. 

• Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14,

Varberg.

• Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida 

www.varberg.se/aktuellaplaner 

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, 0340-880 00, 

e-post: bn@varberg.se.  

Detaljplanen handläggs av Inger Axbrink. 

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till 

Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se 

senast den 13 juli 2018. 

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden 

kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.  
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2018-04-27 
Dnr: SBK-2016-538 

I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, 

adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. 

Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller 

boende som berörs av handlingarna. 

Byggnadsnämnden 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-06-05 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 91 Dnr KFN 2018/0093 

18. Samrådsyttrande över förslag till
ändring av 1936 års stadsplan för Varberg 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att tillstyrka förslaget till ändring av 1936 års stadsplan för Varberg.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
En fastighetsägare har inkommit med en förfrågan om ändring i detaljplan 

för att möjliggöra fler bostadslägenheter inom befintligt bostadshus. 

Varbergs stadsplan från 1936 medger för den aktuella fastigheten att 

bostadshus högst får inredas med två bostadslägenheter. Ansökan omfattar 

ett undanröjande av aktuell bestämmelse, medan byggrätten i form av 

byggbar mark, höjd och placering kommer att fortsätta att gälla enligt 

nuvarande bestämmelser. Genom en ändring i gällande stadsplan ges 

möjlighet att se över planbestämmelsen i sin helhet. 

I dag gäller 1936 års stadsplan för delar av Varbergs stad. För cirka 155 

fastigheter reglerar planen antal bostadslägenheter per fastighet. Syftet 

med ändringen av detaljplan är att ta bort planbestämmelsen som 

begränsar antal bostadslägenheter och möjliggöra för fler lägenheter inom 

befintliga byggnadskroppar. Till grund för byggnadsnämndens beslut om 

ändring av detaljplan ligger uppfattningen att ett borttagande av 

bestämmelsen möjliggör för fler bostäder inom befintlig struktur, i bra 

strategiska lägen av staden. Eftersom byggrätten i övrigt kvarstår 

oförändrad, bedöms en sådan ändring inte i sig själv skapa incitament att 

förändra bebyggelsen exteriört, men gör det möjligt att tillskapa nya 

lägenheter inom befintliga byggnadskroppar. 

Gällande detaljplan, stadsplan för Varberg nr 1, är den i övrigt funktionell 

vad gäller ändamål, exploateringsgrad och byggnadshöjd. En ändring enligt 

förslaget möjliggör fler bostäder inom befintlig struktur. 

En del av planområdet består av extra känsliga stadsmiljöer som omfattas 

av riksintresse för kulturvård. Kompletterade tillägg i bebyggelse som 

exempelvis externa trapphus och takkupor, som kan uppstå som en följd av 

planförslaget, kan därför vara extra känsligt inom en del av planområdet. 

Kompletterande tillägg i bebyggelsen ska därför hanteras varsamt i 

kommande bygglovsärenden. Eftersom byggrätten kommer att fortsätta 

enligt nuvarande bestämmelser bedöms påverkan på bebyggelsen exteriört 

vara begränsad. 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-06-05 2 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning: Ändring av 1936 års stadsplan för 

Varberg. Samrådshandling, upprättad 2018-05-08, Varbergs kommun. 

Jämställdhetsbedömning 

Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 



Beslutsförslag 1 (2) 
2018-06-04 Dnr: KFN 2018/0093-2 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Anna Frid,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Samrådsyttrande över förslag till ändring av 1936 

års stadsplan för Varberg

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås tillstyrka förslaget till ändring av 1936 års 
stadsplan för Varberg.  

Beskrivning av ärendet 
En fastighetsägare har inkommit med en förfrågan om ändring i detaljplan för 
att möjliggöra fler bostadslägenheter inom befintligt bostadshus. Varbergs 
stadsplan från 1936 medger för den aktuella fastigheten att bostadshus högst 
får inredas med två bostadslägenheter. Ansökan omfattar ett undanröjande av 
aktuell bestämmelse, medan byggrätten i form av byggbar mark, höjd och 
placering kommer att fortsätta att gälla enligt nuvarande bestämmelser. 
Genom en ändring i gällande stadsplan ges möjlighet att se över 
planbestämmelsen i sin helhet. 

I dag gäller 1936 års stadsplan för delar av Varbergs stad. För cirka 155 
fastigheter reglerar planen antal bostadslägenheter per fastighet. Syftet med 
ändringen av detaljplan är att ta bort planbestämmelsen som begränsar antal 
bostadslägenheter och möjliggöra för fler lägenheter inom befintliga 
byggnadskroppar. Till grund för byggnadsnämndens beslut om ändring av 
detaljplan ligger uppfattningen att ett borttagande av bestämmelsen möjliggör 
för fler bostäder inom befintlig struktur, i bra strategiska lägen av staden. 
Eftersom byggrätten i övrigt kvarstår oförändrad, bedöms en sådan ändring 
inte i sig själv skapa incitament att förändra bebyggelsen exteriört, men gör 
det möjligt att tillskapa nya lägenheter inom befintliga byggnadskroppar. 

Gällande detaljplan, stadsplan för Varberg nr 1, är den i övrigt funktionell vad 
gäller ändamål, exploateringsgrad och byggnadshöjd. En ändring enligt 
förslaget möjliggör fler bostäder inom befintlig struktur. 

En del av planområdet består av extra känsliga stadsmiljöer som omfattas av 
riksintresse för kulturvård. Kompletterade tillägg i bebyggelse som exempelvis 
externa trapphus och takkupor, som kan uppstå som en följd av planförslaget, 
kan därför vara extra känsligt inom en del av planområdet. Kompletterande 
tillägg i bebyggelsen ska därför hanteras varsamt i kommande 
bygglovsärenden. Eftersom byggrätten kommer att fortsätta enligt nuvarande 
bestämmelser bedöms påverkan på bebyggelsen exteriört vara begränsad. 
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Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning: Ändring av 1936 års stadsplan för 

Varberg. Samrådshandling, upprättad 2018-05-08, Varbergs kommun. 

 

Jämställdhetsbedömning 
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet. 
 

Övervägande 
Området som berörs av förslaget är, precis som beskrivs, extra känsliga 
stadsmiljöer som omfattas av riksintresse för kulturvård. Det är därför 
essentiellt att man i bygglovsprocessen säkerställer att detaljplaneändringen 
inte medför stor påverkan på bebyggelsens exteriörer.  Men med tanke på att 
man med detaljplaneändringen kan möjliggöra fler bostäder inom befintlig 
bebyggelse, föreslås kultur- och fritidsnämnden tillstyrka förslaget. 
 

 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

Christina Josefsson Anna Frid 

Förvaltningschef kommunikatör 

 

 

 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-06-05 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 92 Dnr KFN 2018/0090 

19. Nytt rondellnamn vid korsningen
Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att tillstyrka föreliggande namnförslag, det vill säga

Oskarsdalsrondellen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ny rondell vid korsningen 

Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan föreslår stadsbyggnadskontoret 

att rondellen namnsätts till Oskarsdalsrondellen. 

Stadsbyggnadskontoret vill därav ta del av kultur- och fritidsnämndens 

synpunkt på namnförslaget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från stadsbyggnadskontoret 2018-04-06. 

Jämställdhetsbedömning 
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet. 

Övervägande 

Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot namnförslag på ny 

rondell vid korsningen Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 



Beslutsförslag 1 (1) 
2018-05-22 Dnr: KFN 2018/0090-1 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Gunilla Sandkvist,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Nytt rondellnamn vid korsningen 

Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker föreliggande namnförslag, det vill

säga Oskarsdalsrondellen.

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ny rondell vid korsningen 

Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan föreslår stadsbyggnadskontoret att 

rondellen namnsätts till Oskarsdalsrondellen. 

Stadsbyggnadskontoret vill därav ta del av kultur- och fritidsnämndens 

synpunkt på namnförslaget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från stadsbyggnadskontoret 2018-04-06. 

Jämställdhetsbedömning 
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet. 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot namnförslag på ny 

rondell vid korsningen Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Gunilla Sandkvist 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 
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Kultur och fritidsförvaltningen 

Stadsbyggnadskontor 
Claudia Nilsson Becerra, 0340-886 32 

POSTADRESS 
Varbergs kommun 
Stadsbyggnadskontor 
432 41 Varberg 

Nytt rondellnamn 

Med anledning av ny tondell vid korsningen 
Magasinsgatan/Trädlyckevägen/ Sveagatan föreslår Stadsbyggnadskontoret att 
rondellen namnsätts till 

Oskarsdalsrondellen 

STADSBYGGNADSKONTORET 

Kv~v~'~cL, (5!f/-
Karin Fridstrand 

BESÖKSADRESS 
östra Långgatan 27 

TELEFON 
0340-880 00 

TELEFAX 

0340-69 70 70 

Claudia Nilsson Becerra 

ORGANISATIONSNUMMER. E-POSTADRESS 
212000-1249 bn@varberg.se 

WEBBPLATS 

www.varberg.se 
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Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-06-05 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

Kfn au § 93 Dnr KFN 2018/0091 

20. Nytt rondellnamn vid
korsningen Träslövsvägen/ Österängsvägen

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att tillstyrka föreliggande namnförslag, det vill säga Bolmenrondellen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ny rondell vid korsningen Träslövsvägen/Österängsvägen 

föreslår stadsbyggnadskontoret att rondellen namnsätts till 

Bolmenrondellen. 

Stadsbyggnadskontoret vill därav ta del av kultur- och fritidsnämndens 

synpunkt på namnförslaget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från stadsbyggnadskontoret 2018-04-26. 

Jämställdhetsbedömning 
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet. 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot namnförslag på ny 

rondell vid korsningen Träslövsvägen/Österängsvägen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 



Beslutsförslag 1 (1) 
2018-05-22 Dnr: KFN 2018/0091-1 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Gunilla Sandkvist,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

Nytt rondellnamn vid korsningen 

Träslövsvägen/Österängsvägen

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker föreliggande namnförslag, det vill

säga Bolmenrondellen.

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ny rondell vid korsningen Träslövsvägen/Österängsvägen 

föreslår stadsbyggnadskontoret att rondellen namnsätts till Bolmenrondellen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från stadsbyggnadskontoret 2018-04-26. 

Jämställdhetsbedömning 
Jämställdhetsbedömning är inte aktuell i ärendet. 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot namnförslag på ny 

rondell vid korsningen Träslövsvägen/Österängsvägen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Christina Josefsson Gunilla Sandkvist 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 
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VARBERGS 
KOMMUN 

Stadsbyggnadskontor 
Claudia Nilsson Becerra, 0340-886 32 

Nytt rondellnamn 

2018-04-26 

Kultur och fritidsförvaltningen 

Med anledning av ny rondell vid korsningen Träslövsvägen/Österängsvägen 
föreslår Stadsbyggnadskontoret att rondellen namnsätts till 

POSTADRESS 
Varbergs kommun 
Stadsbyggnadskontor 
432 41 Varberg 

· Bolmenrondellen 

STADSBYGGNADSKONTORET 

Karin Fridstrand 

BESÖKSADRESS 
Östra Långgatan 27 

TELEFON 
0340-880 00 

TELEF.t\)( 

0340-69 70 70 

Claudia Nilsson Becerra 

ORGANISATIONSNUMMER. E-POSTADRESS 
212000-1249 bn@varberg.se 

WEBBPLATS 

www.varberg .se 

1 (1) 

Dnr: 
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Beslutsförslag 1 (1) 
2018-06-15 Dnr: KFN 2018/0065-1 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Gunilla Sandkvist,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

21. Konstnärlig gestaltning - Tvååker

centralpark

 Ärendet kompletteras tisdag 19 juni.



Beslutsförslag 1 (1) 
2018-06-15 Dnr: KFN 2018/0066-1 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Gunilla Sandkvist,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

22. Konstnärlig gestaltning - Veddige

ungdomshäng

Ärendet kompletteras tisdagen den 19 juni



Beslutsförslag 1 (1) 
2018-06-15 Dnr: KFN 2018/0036-1 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Gunilla Sandkvist,    

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun 0340-880 00 212000-1249 
TELEFAX WEBBPLATS 

432 80 Varberg www.varberg.se 

23. Konstnärlig gestaltning ny bad- och simanläggning

Ärendet kompletteras tisdagen den 19 juni.



24. Delegeringsärenden

1. Tillförordnad förvaltningschef 3–16 juli (Dnr KFN 2018/0016).

2. Tillförordnad förvaltningschef 24–30 juli (Dnr KFN 2018/0016).

3. Tillförordnad förvaltningschef 31 juli–6 augusti (Dnr KFN 2018/0016).



25. Rapporter

1. Ks § 90 (Dnr KS 2018/0060) – Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 – Ideella

föreningen Navet.

2. Ks § 97 (Dnr KS 2018/0115) – Svar på revisionsrapport om Våld i nära relationer.

3. Kf § 86 (Dnr KS 2017/0343) – Begäran om utökad investeringsram för löparbanor

Påskbergsvallen.

4. Kf § 89 (Dnr KS 2017/0070) – Redovisning av uppdrag – Kartläggning och

kvalitetsutveckling till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

5. Kf § 94 (Dnr KS 2017/0568) – svar på motion om riktlinjer för kommunalt

nationaldagsfirande.

6. Protokoll KFN au 180605.



( 

( 

Varbergs kommun 
Kommunstyrelsen 

Ks§ 90 

Sammanträdes protokoll 
2018-04-24 

Dnr KS 2018/0060 

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 -
Ideella föreningen Navet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. bevilja föreningen Navet verksamhetsbidrag på 58 296 kronor för 2018 

2. medel tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M), Tobias Carlsson (L) Erland Linjer (M), Jeanette 
Qvist (S), Kerstin Hurtig (KD), Harald Lagerstedt (C) och Turid Ravlo 
Svensson (S) föreslår att 

• bevilja föreningen Navet verksamhetsbidrag på 58 296 kronor för 2018 

• medel tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel 2018. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer fråga på eget förslag och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen Navet är en ideell förening som startades under våren 2016. 

Verksamhetsiden är att vara en central mötesplats för nyanlända och 
varbergsbor. Sömnad, cykelreparationer, cykelkurser, qigong, lära sig 
simma, stadspromenader, skogspromenader, individuell språkträning, 
läxhjälp och demokratikurs är aktiviteter som människor kan delta i. 

Mötesplatser mellan nyanlända och varbergsbor är en viktig del av 
inkluderingsarbetet i Varbergs kommun, vilket dels syftar till att nyanlända 
snabbare ska etablera sig i samhället, få jobb, egen bostad och lära sig 
språket och den nya kulturen snabbare. Dels syftar det till att varbergsbons 
vilja och engagemang, omtanke och inkluderande förhållningssätt ska tas 
tillvara och utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 10 april 2018, § 162. 

Beslutsförslag 29 januari 2018. 

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 - Ideella föreningen Navet. 

Övervägande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

1 



Varbergs kommun 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
2018-04-24 

Föreningen Navet söker verksamhetsbidrag för att täcka lokalhyran för 
2018. Verksamhetsbidrag finns att söka för föreningar och organisationer 
hos socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Dessa ska användas 
som bidrag till föreningar och organisationer, som kompletterar 
förvaltningarnas verksamheter. Därför föreslås avslag av begäran om 
verksamhets bidrag. 

Protokollsutdrag: 

Justerandes signatur 

Ideella föreningen Navet 

Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

2 

( 

( 

Datum 
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Varbergs kommun 
Kommunstyrelsen 

Ks § 97 

Sammanträdesprotokoll 
2018-04-24 

Dnr KS 2018/0115 

Svar på revisionsrapport om Våld i nära 
relationer 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1 godkänna yttrande daterat 6 april 2018 som svar på kommunrevisions 
rapport Våld i nära relation. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen har fått i uppdrag att kartlägga arbetet med våld i nära 
relation för att se om arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget har 
ingått i revisionen för 2017. Revisionens sammanlagda bedömning är att 
arbetet med våld i nära relation sker på ett ändamålsenligt sätt men att 

·frågan behöver lyftas på en kommunövergripande nivå så att alla 
kommunens verksamheter får kunskap i ämnet och kan uppmärksamma 
ärenden där våld/hot förekommer. Mot bakgrund av granskningen lämnas 
ett antal rekommendationer till såväl socialnämnden som 
kommunstyrelsen. 

Rekommendationerna till kommunstyrelsen är 

• ta fram ett mätbart mål riktat till arbetet med våld i nära relation 
• säkerställ att berörd personal i kommunen får en grundläggande 

utbildning om våld i nära relation så att det blir lättare för personal att 
uppmärksamma signaler hos personer de möter i sitt arbete eller bland 
sina kollegor. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 24 april 2018, § 190. 

Beslutsförslag 6 april 2018. 

Yttrande 6 april 2018. 

Revisionsrapport - Våld i nära relation. 

Övervägande 
Frågan om att säkerställa att berörd personal i kommunen får en 
grundläggande utbildning om våld i nära relation är angelägen vilket 
framgår av föreliggande revisionsrapport. Ett sätt att möta detta behov är 
att personalkontoret tillhandahåller sådan utbildning inom kontorets 
ansvar för övergripande kompetensutveckling. Utbildning inom området 
kan med fördel genomföras av intern kompetens genom medarbetare på 
socialförvaltningen och återkomma årligen vid två tillfällen. Detta får till 
följd att berörda medarbetare alltid kan ta del av kompetenshöjningen och 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

1 



Varbergs kommun 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
2018-04-24 

också säkra att de som inte kan delta vid ett visst tillfälle kan göra det vid 
ett senare tillfälle. 

En metod för att sätta upp ett mätbart mål för arbetet med våld i nära 
relationer är mäta mängden medarbetare som erbjudits aktuell utbildning i 
ämnet. Det mätbara målet föreslås vara att 100 medarbetare per år 
erbjudits kompetenshöjningen i form av öppen föreläsning i ämnet. 

Protokollsutdrag: Kommunrevisionen 

Samtliga nämnder för kännedom 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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( 

( 
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VARBERGS 
KOMMUN 

POSTADRESS 

Yttrande 

2018-04-06 

Kommunstyrelsen 

1 (2) 

Dnr: KS 2018/0115-5 

Yttrande över revisionsrapport om "våld i nära 
relation" 

Kommunrevisionen har fått i uppdrag att kartlägga arbetet med våld i nära 
relation för att se om arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget har 
ingått i revisionen för 2017. Revisionsrapportens sammanlagda bedömning är 
att arbetet med "våld i nära relation" sker på ett ändamålsenligt sätt men att 
frågan behöver lyftas på en kommunövergripande nivå så att alla kommunens 
verksamheter får kunskap i ämnet och kan uppmärksamma ärenden där 
våld/hot förekommer. 

Revisionsrapporten lämnar även ett antal rekommendationer direkt till 
socialnämnden. Dessa berörs inte närmare i detta yttrande. 

Revisionsrapporten rekommenderar att Kommunstyrelsen 
• tar fram ett mätbart mål riktat till arbetet med våld i nära relation. 
• säkerställer att berörd personal i kommunen får en grundläggande 

utbildning om våld i nära relation så att det blir lättare för personal att 
uppmärksamma signaler hos personer de möter i sitt arbete eller bland 
sina kollegor. 

Personalkontoret ansvarar för kommunövergripande kompetensutveckling 
kommunens medarbetare. Ett möjligt mätbart mål riktat till arbetet med våld i 
nära relation skulle kunna hänga samman med rekommendationen om 
grundläggande utbildning för kommunens medarbetare i frågan. Målet skulle då 
kunna vara att ett visst antal medarbetare per år erbjudits och/eller genomgått 
utbildning i ämnet. 

Grundläggande utbildning för berörd personal bedöms kunna erbjudas genom 
öppna föreläsningar vid två tillfällen per år. Dessa föreläsningar skulle kunna 
omfatta 50 deltagare per tillfälle vilket innebär en kompetenshöjande insats för 
100 medarbetare per år. Insatsen kan vara löpande och kontinuerlig och erbjudas 
årligen under överskådlig tid framöver. Personalkontoret kan arrangera denna 

BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Engelbrektsgatan 15, 0340-880 00 212000-1249 l<s@varberg.se 
östra Vallgatan 12 

TELEFAX WEBBPLATS (hiss) 
432 80 Varberg 432 80 varberg 0340-67 64 52 www.varberg .se 



2018-04-06 

2 (2) 

Dnr: KS 2018/0115-
5 

insats och företrädesvis få den att bli genomförd genom medarbetare på 
socialförvaltningen med god kompetens inom området. Det mätbara målet skulle 
i så fall vara att 100 medarbetare per år erbjuds kompetenshöjning inom området 
"våld i nära relation". 
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Varbergs kommun 
Kommunfullmäktige 

Kf § 86 

Sammanträdesprotokoll 
2018-05-22 

Dnr KS 2017/0343 

Begäran om utökad investeringsram för 
löparbanor Påskbergsvallen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. utöka kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget med 
400 ooo kronor för 2018 avseende Reinvestering löparbanor 
Påskbergsvallen, objekt 30433 

2. finansiering sker genom att kultur- och fritidsnämnden täcker ökade 
hyreskostnader inom befintlig driftram. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beskrivning av ärendet 
14 november 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om en 
investeringsram på 2 miljoner kronor för reinvestering av löparbanor på 
Påskbergsvallen. Befintliga löparbanor är så pass dåliga att det finns 
skaderisker för utövare och det skapar problem vid ansökan om att få 
arrangera tävlingar. Vid en renovering kommer löparbanor att fräsas bort, 
materialet under repareras och kompletteras där det behövs, och nya 
allvädersbanor läggs och målas. För att även få kvalitativa ytor på 
kortsidorna behöver dessa med asfalteras och beläggas med samma 
material som löparbanorna. Det gör då dessa ytor möjliga för 
friidrottsaktiviteter. Ursprunglig kalkyl i investeringsäskandet baserades på 
den offert som begärts in och där de olika insatserna beskrevs med ett 
kvadratmeterpris. Efter att investeringsplan för 2018 beslutats har 
projektering startat. 

En markbesiktning har gjorts och det konstaterades då att kvaliteten på 
markbeläggningen, framförallt på ena kortsidans halvmåne, cirka 
1500 kvadratmeter, kräver omtoppning med ny asfalt innan sport
beläggning kan läggas. Även vissa partier av resterande ytor, cirka 
4 500 kvadratmeter, har partier som är mer skadade än som initialt 
beräknats och kräver mer lagning och omtoppning. Ytan för sport
beläggning för friidrotten är på totalt cirka 6 ooo kvadratmeter. 

Forts. 
Beslutsunderlag 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

1 



Varbergs kommun 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 24 april 2018, § 82. 

Arbetsutskottet 17 april 2018, § 169. 

Beslutsförslag 15 mars 2018. 

Sammanträdesprotokoll 
2018-05-22 

Kultur- och fritidsnämnden 28 februari 2018, § 18. 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämndens bedömning är att den 
reinvestering/renovering som behöver genomföras görs under 
våren/sommaren 2018 för att kunna fortsätta att bedriva friidrotts
verksamhet och övrig löpträning på Påskbergsvallen. Om ökning av 
investerings budgeten inte godkänns krävs, enligt nämnden, ett omtag av 
projektet och där då vissa delar av bansystemet inte kommer att åtgärdas 
och som resultat att löparbanorna inte håller den kvalitet och svikt som 
krävs för goda tränings- och tävlingsförutsättningar. 

Ekonomikontorets bedömning är att kultur- och fritidsnämndens 
investeringsbudget bör utökas, då verksamheten vid Påskbergsvallen 
annars riskerar att påverkas negativt. Det är emellertid av stor vikt att 
nämnderna är långsiktiga i sin planering och lyfter investeringsbehov i 
ordinarie budgetprocess. Ekonomikontoret föreslår därför att kultur- och 
fritidsnämnden får finansiera ökade hyreskostnader inom befintlig 
driftram. 

Protokollsutdrag: 

Justerandes signatur 

Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande 

2 

( 

( 

( 

Datum 
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Varbergs kommun 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 89 

Sammanträdesprotokoll 
2018-05-22 

Dnr KS 2017 / 0700 

Redovisning av uppdrag - Kartläggning och 
kvalitetsutveckling till personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. godkänna kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser 
till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar enligt 
uppdrag från kommunfullmäktige 23 maj 2017, § 103, redovisat i 
strategiskt styrdokument inför budget 2018 och anse uppdraget som 
slutfört. 

2. ge socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att verkställa de förslag på åtgärder som 

· ·, utredningen föreslår och att återrapportering sker i deri.1 ordinarie 
rapporteringsstrukturen. 

3. kommunfullmäktige får en sammanhållen uppföljning av förslagen i 
redovisningen kring Kartläggning av kommunens insatser till personer 
med neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar, senast i samband med 
årsredovisningen 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C), Micael Åkesson (M), Ann-Charlotte Stenkil 
(M), Turid Ravlo Svensson (S) och Erland Linjer (S) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Jeanette Qvist (S) och Stefan Edlund (MP) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: 
Kommunfullmäktige får en sammanhållen uppföljning av förslagen i 
redovisningen kring Kartläggning av kommunens insatser till personer 
med neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar, senast i samband med 
årsredovisningen 2018. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer fråga om bifall eller avslag på kommunstyrelsens 
förslag och finner det bifallet. 

Ordföranden ställer fråga om bifall eller avslag på Jeanette Qvist (S) 
tilläggsförslag och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

1 



Varbergs kommun 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdes protokoll 
2018-05-22 

Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2017, § 103, fastställa strategiskt 
styrdokument inför budget 2018. Socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att 
utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller behoven hos personer 
med neuropsykiatriska funktionsvariationer, samt hur kommunen skulle 
kunna höja kvaliteten på kommunens insatser för personer med 
neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras kontakter med kommunen. 
Förslag på åtgärder skulle lämnas under 2017. 

Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2017, § 244, att förlänga 
uppdraget gällande kartläggning av kommunens insatser till personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till maj 2018. 

Bes I utsu nderlag 
Kommunstyrelsen 24 april 2018, § 95. 
Arbetsutskottet 17 april 2018, § 173. 
Beslutsförslag 27 mars 2018. 
Slutrapport - Kartläggning och kvalitetsutveckling av kommunens insatser 
till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 3 februari 
2018. 
Socialnämnden 22 februari 2018, § 26. 
Kartläggning av socialförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Barn- och utbildningsnämnden 26 februari 2018, § 16. 
Kartläggning av barn- och utbildningsförvaltningens aktiviteter/insatser till 
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Kultur- och fritidsnämnden 28 februari 2018, § 33. 
Kartläggning av kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter/insatser till 
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Övervägande 
Då förvaltningarnas gemensamma åldersspann utgörs av barn och unga 
upp till 21 år har projektarbetet begränsats till l;>arn och unga med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom denna åldersgrupp. 

Utifrån kartläggningar och diskussioner i projektgrupp och i 
förvaltningarnas arbetsgrupper har projektgruppen identifierat ett antal 
områden där samverkan mellan förvaltningarna behöver tydliggöras och 
förbättras. Projektgruppen har urskilt ett antal områden som bedöms vara 
mest angelägna att utveckla för att förvaltningarna bättre ska kunna nå och 
möta upp målgruppen inom respektive förvaltning. 

Det finns behov av bland annat: 

• Kompetenshöja och samordna fortbildning inom Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, NPF,16 tillsammans med Varbergsnämnden 
inom Region Halland, för personal som arbetar direkt med målgruppen, 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande I Datum 
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Varbergs kommun 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
2018-05-22 

så att individanpassade utbildning för målgruppen kan utvecklas 
ytterligare. Samordnas i kompetensutvecklingsplan för förvaltningarna 
under perioden 2019-2023. 

• Kunskapshöjande insatser tillsammans med Varbergsnämnden för dels 
all personal och fördjupning för berörd personal inom förvaltningar 
inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under 2019-

2023. 

• Stärka och rikta det dragförebyggande arbetet i större utsträckning för 
målgruppen i samarbete med Trygg i Varberg och som en del av 
prioritering av Folkhälsorådet. Uppföljning av arbetet görs av Trygg i 
Varberg 2021 och 2023. 

Protokollsutdrag: 

Justerandes signatur 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomikontoret 

Utdragsbestyrkande Datum 

3 



( 

( 

( 

ml 
~ 

VARBERGS 
KOMMUN 

Beslutsförslag 
2017-12-19 

Kommunfullmäktige 

1 (2) 
Dnr: KS 2017/0700-5 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Marcus Andersson, 0340-69 71 94 

POSTADRESS 

Varbergs kommun 

432 80 Varberg 

Förlängning av uppdrag - Kartläggning av 
kommunens insatser till personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. förlänga tiden för det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade 23 maj 
2017, § 103, om att socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden ska utreda/kartlägga kommunens insatser när 
det gäller behoven hos personer med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer, samt hur kommunen skulle kunna höja kvaliteten på 
kommunens insatser för personer med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer i deras kontakter med kommunen 

2. förslag på åtgärder ska lämnas till kommunfullmäktige senast 31 mars 
2018. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmälctige beslutade 23 maj 2017, § 103, fastställa strategislct 
styrdokument inför budget 2018. Socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att 
utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller behoven hos personer 
med neuropsykiatriska funktionsvariationer, samt hur kommunen skulle 
kunna höja kvaliteten på kommunens insatser för personer med 
neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras kontakter med kommunen. 
Förslag på åtgärder skulle lämnas under 2017. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 19 december 2017. 

Övervägande 
Det kan nu konstateras att uppdraget inte kommer att kunna slutföras i tid. 

BESÖKSADRESS TELEFON 

Engelbrektsgatan 15, Östra 0340-880 00 
Vallgatan 12 (hiss) 

TELEFAX 

0340-67 64 52 

ORGANISATIONSNUMMER E-POST ADRESS 

212000-1249 ks@varberg .se 

WEBBPLATS 

www.varberq.se 



2017-12-19 
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Dnr: KS 2017/0700-5 

Kommunkansliet föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för 
det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2017, § 103, om att 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden ska utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller 
behoven hos personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, samt hur 
kommunen skulle kunna höja kvaliteten på kommunens insatser för personer 
med neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras kontakter med kommunen 
samt att förslag på åtgärder ska lämnas till kommunfullmäktige senast 31 mars 
2018. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget medför inga kostnader för verksamheten. 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Henrik Lundahl 
Kanslichef 

Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomikontoret 

Marcus Andersson 
Kommunsekreterare 
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Varbergs kommun 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 94 

Sammanträdes protokoll 
2018-05-22 

Dnr KS 2017/0568 

Svar på motion om riktlinjer för kommunalt 
nationaldagsfirande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1 avslå motion om riktlinjer för kommunalt nationaldagsfirande. 

Reservation 
Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD), Jörgen Pejle 
(SD), Björn Lindström (SD) och Andreas Feymark (-)reserverar sig mot 
beslutet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Hellsborn (SD), Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (-)föreslår 
bifall till motionen. 

Sven Andersson (M), Christofer Bergenblock (C), Kerstin Hurtig (KD), 
Turid Ravlo Svensson (S), Jana Nilsson (S), Tobias Carlsson (L), Nevrie B 
Suleyman (M) och Mikael Bonde (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Erik Hellsborn (SD) har lämnat in en motion om riktlinjer för kommunalt 
nationaldagsfirande. 

Motionen handlar om utformningen av det kommunala nationaldags
firandet och motionären föreslår att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden 
att vid framtida nationaldagsfirande fokusera på traditionell svensk kultur 
och avhålla sig från mångkulturella inslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 24 april 2018, § 83. 
Arbetsutskottet 10 april 2018, § 161. 
Beslutsförslag 5 mars 2018. 
Kultur- och fritidsnämnden 31 januari 2018, § 8. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 



Varbergs kommun 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdes protokoll 
2018-05-22 

Kommunfullmäktige 19 september 2018, § 127; Kommunfullmäktige 
beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen. 
Motion inkommen 19 september 2017. 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden skriver att Varbergs kommun sedan många år 
tillbaka anordnar ett allmänt och öppet firande av nationaldagen med 
kultur- och fritidsnämnden som arrangör. 2017 kom det närmare 5 ooo 
besökare och programmet skapades gemensamt mellan föreningslivet, 
Svenska kyrkan och kommunen. Det är en återkommande samverkan som 
sker varje år inför nationaldagsfirandet. 

Programmet genomsyras av både tradition och nytänkande med ett 
innehåll som avser att attrahera så många målgrupper som möjligt. Ett mål 
med dagen är att skapa förutsättningar för möten mellan människor för att 
bygga gemenskap och stolthet för vårt samhälle. Återkommande punkter i 
programmet har varit inledning med flagghissning och musik av 
Kustbandet på Varbergs torg, underhållning och aktiviteter för både barn 
och vuxna i societetsparken, föreningsparad från torget till Societetsparken, 
högtidsstund med nationaldagstal och prisutdelningar från Societetsscenen, 
samt flagghalning och avslutning i Varbergs kyrka. Sedan 2016 genomförs 
också en ceremoni för att hälsa nya medborgare välkomna i samband med 
nationaldagsfirandet. Utformningen av programmet, till exempel vad gäller 
val av artister och talare, förändras från år till år. 

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt nämndens reglemente organisera och 
ansvara för kultur- och fritidsaktiviteter, varav nationaldagsfirandet är en 
sådan aktivitet. Vidare har nämnden ett ansvar för att bedriva ett nära 
samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och 
kulturarbetare, vilket också sker i samband med nationaldagsfirandet. 
Programmet för nationaldagen bör även i framtiden tas fram av kultur- och 
fritidsnämnden i nära samarbete med föreningar och andra organisationer. 
Kultur- och fritidsnämnden ser inget behov av att ta fram centrala riktlinjer 
för utformningen av firandet och föreslår att motionen avstyrkes. 
Kommunstyrelsens förvaltning gör samma bedömning. 

Protokollsutdrag: Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-05 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens plats 
och tid 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, Norrg.25, 
klockan 9.00-14.00 

Christofer Bergenblock (C), ordf. 
Linda Berggren (S) 
Sven Andersson (M) 

Christina J osefsson, förvaltningschef 
Ingemar Arnesson, kulturchef 
Jari Kajanne, ungdomschef 
Mari Hagborg Lorentzon, fritidschef 
Mia Svedjeblad, lokalstrateg 
Olof Johansson, badchef 
Anna-Karin Kvarnemar, projektledare SUK, § 95 
Camilla Påhlsson, konstnärlig ledare 
Gunilla Sandkvist, nämndsekreterare 

0 

Linda Berggren (S) 

Kultur- och fritidsförvaltningen 13 juni 2018. 

n. -1.~b~ 
'-Cdu~andkvist 

/,[;,f r/J DL I -
Christofb'r Bergenbl~ 

Linda Berggren (S) 

Paragraf 80-95 

1-27 



Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Anslag/bevis 

Sammanträdes protokoll 
2018-06-05 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Organ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sanunanträdesdatuin 5juni2018 

Datum då anslaget sätts upp 14 juni 2018 

Datum då anslaget tas ned 5 juli 2018 

Förvaringsplats för Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25 
protokollet 

Underskrift 
c;;; lf\;V'vu~ ~cl ~ 

Bunilla Sandkvist 

Justerandes signatur C/J 
~ 

Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun Sammanträdes protokoll 
2018-06-05 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 80 Dnr 

Förvaltningen informerar 

1. J ari Kajanne, avdelningschef ungdom, informerar: 
• Lansering av appen Ung i Varberg. Arbetsutskottet får en kort 

presentation. 
• 9 juni är det invigning av Rolfstorps ungdomshäng. 
• 10 juni spelas sista avsnittet av webbserien VBG in. Filmens syfte är 

att marknadsföra den öppna ungdomsverksamheten. Lagom till 
höstens skolstart släpps första avsnittet påvarberg.se och Youtube. 

• 14 juni är det musikalpremiär på Mittpunkten. 

2. Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur, informerar: 
• Förvaltningen ansvarar för midsommarfirande i societetsparken 

eftersom det inte gått att engagera någon ideell förening i år. 
,I 

3. Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid, informerar: 
• 19 augusti är det invigning av Lindvallen. 
• 21 augusti är det invigning av ny omklädningsbyggnad vid 

Ankar hallen. 

4. Christina Josefsson, förvaltningschef, informerar: 

Justerandes signatur 

• Varbergs kommun och Campus kommer att anordna en eventmässa 
tillsammans. 

• Folksam Grand Prix - Varbergs GIF friidrott planerar att 
tillsammans med Varbergs kommun arrangera evenemanget 
sommaren 2019. 

• Representanter från förvaltningsledningen och Varberg Direkt har 
varit på studiebesök i Ängelholm för att ta del av deras arbete med 
motsvarande verksamhet inom kundtjänst. 

• Kreativa Kulturella Näringar - Christina Josefsson har deltagit i 
konferens i Malmö. 

Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 81 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-05 

Dnr 

Kultur- och fritidsnämndens investeringar 

Lokalstrateg Mia Svedjeblad informerar: 

1. Projekt 
• Omklädning Ankarhallen - Byggnation pågår. Ingen avvikelse från 

budget och tidsplan. Planerad invigning 21 augusti 2018. 

• Varbergs Teater -Tillbyggnad varumottagning. Planerad slutbesiktning 
och driftöverlämning inom kort. 

• Lindvallen IP - Byggnation pågår. Ingen avvikelse från budget och 
tidsplan. Planerad invigning 19 augusti 2018. 

• Löparbanor Påskbergsvallen - reinvestering av löparbanor. Ute på 
anbud fram till 12 juni 2018 . Beräknad genomförandetid 25 juni - 27 

juli. Projektleds av serviceförvaltningen. 
• Konstgräsplan Centrum - Ny upphandling. Ute på anbud fram till 12 

juni 2018 . Beräknad byggstart sommaren 2018. 

2. Klara förstudier/och eller åtgärdsval 
• Omklädningsbyggnad Sjöaremossen - Avvaktar beslut i 

kommunfullmäktige. Beräknad genomförande 2019 . 

• Konstgräsplan Väröbacka - Kommunstyrelsens arbetsutskott vill 
beakta den övergripande planeringen för Väröbacka samt behovet av 
utbyggnad av skolan, resultat från åtgärdsval för grundskoleplatser i 
Väröbacka. 

• Kyrkskolan Tvååker -Allaktivitetshus. Inväntar beslut i 
kommunstyrelsen. Förstudiestart efter sommaren 2018 . 

3. Pågående åtgärdsval 
• Aktivitetspark Skate - Redovisning i kultur- och fritidsnämnden i augusti 

2018. 

Justerandes signatur 1 ~ Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 82 

Månadsrapport maj 2018 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-05 

Dnr KFN 2018/0048 

1. att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför 
nämndens möte 20 juni 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 149 226 tkr vilket innebär 
att budgeten är oförändrad gentemot förra månaden. 

Nämndens preliminära driftutfall efter maj månad uppgår till 62 945 tkr 
vilket innebär att 42 procent av budgeten är förbrukad. Det är på samma 
nivå som den generella riktpunkten som också uppgår till 42 procent, men 
ligger två procentenheter under förra årets riktpunkt som låg på 44 procent. 

Siffrorna för den här månaden är framtagna tidigt och en lite större 
korrigering än normalt är att vänta inför den slutliga rapporten i maj. 
Analyser och prognoser presenteras på nämnden, men överlag ser det ut 
som utfallet följer plan för de flesta kontona. Personalkostnaderna ligger 
något över plan men kommer sjunka under sommarmånaderna, likt 
tidigare år. Dock är bedömningen att personalkostnaderna behöver 
analyseras noggrant framöver då trenden är stigande samt att det är den 
största kostnadsposten i nämndens budget. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport maj 2018 

Jämställdhetsbedömning 
Ingen jämställdhets bedömning anses nödvändig för det här ärendet. 

Övervägande 
Förvaltningen bedömer att inga anmärkningsvärda avvikelser kommer att 
inträffa utifrån lagd budget. Samma bedömning görs för 
investerings budgeten. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 83 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-05 

Dnr KFN 2017/0037 

Fördelning av ram för mindre 
verksamhetsinvesteringar 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att ur nämndens ram för mindre verksamhetsinvesteringar fördela 130 
tkr till inköp av en mobil lift för simverksamheten. 

Beskrivning av ärendet 
Badenheten har idag en lift som man använder i Veddige simhall och 
Simstadion, men den är gammal, har lagats ofta och har nu slutat fungera. 

Den nya lyften ska klara följande krav: 

• Mobil och smidig så att den enkelt kan förflyttas på 
anläggningarna. 

• Ska ha möjlighet att bromsa den i nedförsbackar. 
• Klara att lyfta en person som väger 135 kg. 
• Klara skillnader från golvyta ned till vattenytan på minst 60 

cm. 
• Ska kunna transporteras mellan anläggningarna utan behov 

av lastbil eller lyftanordning. 

Enheten har med följande option: 
• Att en person som har behov av liften ska kunna manövrera 

den själv då den står uppställd vi bassängkanten, alltså 
kunna ta sig upp och ner i bassängen utan hjälp från 
personal. 

Kostnaden för liften med kraven ovan ligger på strax över 100 tkr, om 
enheten inkluderar optionen så hamnar priset på 135 tkr. 

Beslutsunderlag 
Vad Korrigering Budget 
Gräsklippare Ingen 547 tkr 
Dressare Ingen 238 tkr 
Meröppet bibliotek Ingen 350 tkr 
Förstärkning Varbergs Ingen 380 tkr 
teater 
Inventarier Bua Ingen 200 tkr 
Ungdomsgård 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Digitala skärmar 
Rosenfred 
Reserv för oförutsedda 
händelser 

Inköp lift 

Övervägande 

Ingen 

-130 tkr 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-05 

100 tkr 

55 tkr 
(Från 180 tkr till 55 

tkr) 
130 tkr 130 tkr 

Förvaltningen har stämt av med berörda chefer att samtliga investeringar 
inom ram för mindre investeringar inte kommer överskrida budgeten. 
Därmed så är det möjligt att redan nu fördela den reserv som nämnden 
sparat för oförutsedda händelser. Dock kan det bli aktuellt att nyttja den 
kvarstående reserven på 55 tkr. 

Justerandes signatur( / l 
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Utdragsbestyrkande 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 84 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-05 

Dnr KFN 2018/0072 

Startbidrag för nystartade föreningar 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att godkänna förvaltningens utredning gällande införande av 
startbidrag för nystartade föreningar. 

2. ge förvaltningen i uppdrag att vid översynen av kommunens 
bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsområdet 2019 föreslå regler 
för bidragets utformning. 

3. ge förvaltningen i uppdrag att vid översynen av kommunens regler för 
hyror och avgifter för kultur- och fritidsområdet 2019 ta fram förslag till 
förändringar i syfte att underlätta för nystartade föreningar att hyra 
kommunens anläggningar. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av kultur- och 
fritidsnämnden 2017-12-13, § 135, att inför nämndens sammanträde i maj 
2018 utreda införandet av ett startbidrag för nystartade föreningar. Kultur
och fritidsnämnden gav vid sammanträde 2017-05-23 förvaltningen 
anstånd till nämndens sammanträde i juni 2018 med presentation av 
utredningen om införandet av startbidrag för nystartade föreningar. 

Bes I uts underlag 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-12-13, § 135. 

Jämställdhetsbedömning 
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet 

Övervägande 
Inom Varbergs kommun startar cirka två till tre föreningar årligen upp ny 
verksamhet. Vid enstaka tillfällen ställs fråga om förekomst av eventuella 
bidrag för nystart av förening. Varbergs kommun har inte historiskt sett 
haft startbidrag för nya föreningar. Förvaltningen ser positivt på införandet 
av startbidrag i storleksordning om cirka 5 ooo kronor som utbetalas i 
samband med att protokoll från konstituerande möte och stadgar lämnas in 
och föreningen har fått organisationsnummer samt bank- eller 
postgirokonto. I samband med införandet av startbidrag bör även en 
översyn ske av hyror och avgifter för 2019 avseende taxor och 
prioriteringsregler vid nyttjande av kommunal anläggning. Detta med 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-05 

avsikt att möjliggöra för nystartade föreningar att få tillgång till tider vid 
kommunala anläggningar 

Genom en omvärldsbevakning av Hallands kommuner samt några övriga 
kommuner framkommer att förekomst av startbidrag samt summan för 
bidraget varierar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdes protokoll 
2018-06-05 

Kfn au§ 85 Dnr KFN 2018/0083 

Redovisning av uppföljning och insyn av 
verksam het som utförs av privata utförare 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att godkänna förvaltningens redovisning av uppföljning och kontroll av 
verksamhet som utförs av privata utförare. 

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att 
kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål 
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller 
från och med 1 januari 2015. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll 
av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares 
verksamhet. 

Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen skall 
Kontrollera och följa upp verksamhet som enligt lag drivs av privata 
utförare 
Genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för 
allmänheten att få insyn i verksamheten 
Se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet 
som de lämnar till privata utförare 
I fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med 
generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata 
utförare 
Tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer 
kan välja mellan olika utförare 

Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till och rör 
invånarna. Det kan handla om hela verksamheter som till exempel särskilda 
boenden för äldre. Det kan också handla om delar av en verksamhet som 
har stor betydelse för invånaren som till exempel måltidsverksamhet och 
städning i skolan. 

All verksamhet som kommunen upphandlar inom alla 
verksamhetsområden omfattas av programmet, till exempel vård och 
omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, gata och park, 
fastighetsförvaltning, kommunikation och infrastruktur. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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Sammanträdes protokoll 
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Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet är det viktigt att 
påpeka att krav på uppföljning, insyn med mera, som läggs fast i 
programmet, generellt inte kan få genomslag på gällande avtal, där 
villkoren redan är reglerade. Krav som programmet lägger fast kan endast 
påverka förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i 
tiden. 

Mot bakgrund av ovan nämnda förändring i kommunallagen uppdrar 
kommunfullmäktige åt varje berörd nämnd att med utgångspunkt i 
programmet ansvara för att utförare, oavsett driftform, inom nämnden 
ansvarsområde bedriver verksamheten enligt 

De lagar förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten 
De mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har 
fastställt i verksamhetsplaner 
I juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på 
vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi 
följs upp. 

Beslutsunderlag 
KF § 30, 2016-02-16. 

Övervägande 
Delar av nämndens verksamheter utförs av privata utförare och omfattas av 
lagändringen. Till de största hör gyrnverksamheten i Håstens simhall samt 
cafäverksamheten i Kulturhuset Komedianten. Båda dessa verksamheter är 
upphandlade enligt LOU och avtalen med de privata utförare som tilldelats 
uppdragen utgörs av tjänstekoncessioner. Avtalens löptid inklusive 
förlängning sträcker sig till 2023-06-30 respektive 2018-12-31. 

Badverksamheten i Kallbadhuset drivs av en privat utförare. Avtalet har 
tillkommit före LOU och regleras därför genom ett hyresavtal. 
Förvaltningen har sagt upp avtalet för omförhandling. Avtalet upphör 
senast 2019-03-31. 

Därutöver utför bidragsberättigade föreningar i varierande omfattning 
skötsel av idrottsanläggningar. Den inledande löptiden för dessa avtal är 
vanligtvis tre år, därefter förlängs avtalen med ett år i taget. 

Förvaltningen har begränsad möjlighet att påverka gällande avtal men 
kommer att omförhandla avtalsvillkoren i samband med att respektive avtal 
löper ut och förlängs. Detta möjliggör för kultur- och fritidsnämnden att till 
kommunstyrelsen årligen i juni månad följa upp och redovisa uppgifter om 
privata utförare. 

Inom förvaltningen finns en fastställd rutin för avtalshantering. Vid 
upprättande av avtal används om möjligt avtalsmallar som underlag. 
Kompletteringar kommer att göras i befintliga avtalsmallar som säkerställer 

Justerandes signatur G'Z 
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att utförarens skyldighet att lämna uppgifter samt biträda kommunen vid 
uppföljning och utvärdering av verksamheten enligt Kommunallagen 
tydligt framgår av respektive avtal. 

Justerandes signatur c 
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Kfn au§ 86 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-05 

Dnr KFN 2012/0216 

Biblioteksplan för Varbergs kommun 

Beslut 

1. att godkänna förvaltningens uppföljning och implementering av 
biblioteksplanen. 

2. att uppföljning skall ske på nämndens sammanträde i juni 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Biblioteksplanen antogs av kultur- och fritidsnämnden 2014-05-21. Den ska 
årligen utvärderas och rapporteras till nämnden. 

Årets utvärdering är gjord utifrån de fem strategiområden som planen 
innehåller. Bibliotekets ledning har skrivit och personalen tar del av den på 
APT och i samband med medarbetarsamtal. Detta i syfte att all personal ska 
känna till biblioteksplanen och se sitt eget arbete som en bidragande del till 
måluppfyllelsen. 

De utmaningar som biblioteket har i år och inför kommande år är bland 
annat: 

• Skolbibliotekens uppdrag 
• Meröppet och utveckling av lokalbiblioteken 
• Inkluderingsarbetet 
• Tillgängliga media 
• Barnfestivalen/ Barnkonventionen/ Språkstart 
• Demokratiskt uppdrag / Förtidsröstning 

Beslutsunderlag 
Biblioteksplan 2017-2018. 

Övervägande 
Utvärdering och uppföljningen av biblioteksplanen 2017-2018 har 
genomförts och bifogas. Sammanfattning: 

Justerandes signatur 

• Handlingsplan för skolbiblioteken är klar och en kartläggning är 
gjord. Återstår en utredning och påföljande 
organisationsförändring. Tidsplanen är att det ska vara klart till 
läsåret 2019/2020. Skolbibliotekariernas arbetssituation är en viktig 
arbetsmiljöfråga. 

• Meröppet kommer att starta i Veddige och ytterligare ett 
lokalbibliotek 2018 eller 2019. 

Utdragsbestyrkande Datum 
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Justerandes signatur 

• Stärka barnperspektivet genom att synliggöra Barnkonventionen. 
Genomförandet av Barnfestivalen. Önskemål om pilotstudie för 
språkstart. 

• Utveclding av språldcafä och inlduderingsarbete inom hela 
Kulturavdelningen. 

• Läsfrämjande arbete utvecldas i samverkan med Statens Kulturråd 
och Region Halland. 

• Göra media tillgängliga i olika former, öka den digitala 
delaktigheten. 

• Följa utvecldingen av den nationella biblioteksstrategin. 

Utdragsbestyrkande 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 87 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-05 

Dnr KFN 2018/0092 

Omlokalisering Kungsäter bibliotek 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

1. att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför 
nämndens sammanträde den 20 juni 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har akut behov att få tillgång till 
samtliga lokaler i Kung Karl skola i Kungsäter när hästterminen 2018 

startar. Förskolan i Kungsäter, som finns i en närliggande byggnad, är full 
och detta har resulterat i att en grupp femåringar är placerade i en 
slöjdlokal i skolan. Denna placering är inte optimal utifrån elever och 
pedagogers arbetsmiljö. Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit 
ett lokalbyte inom skolan. Omlokalisering inom skolan till ett läge mitt i 
skolbyggnaden är svår utifrån tillgänglighet och arbetsmiljö för bibliotekets 
verksamhet och personal. När biblioteket håller öppet på tider då skolan är 
stängd måste skolans lokaler hållas upplåsta så att besökare till biblioteket 
kan komma in. 

I kultur- och fritidsnämndens investeringsplan finns för år 2020 upptaget 
behov av att bygga en separat entre till biblioteket för att möjliggöra en 
meröppet-funktion. Idag sker entre via ett med skolan gemensamt 
kapprum. Om biblioteket skulle flytta till ett i skolan mer centralt läge kan 
inte meröppet-funktion implementeras då hela skolbyggnaden kommer 
vara öppen för de besökare som har lånekort. Bibliotekslokalen är dessutom 
lokal för förtidsröstning inför val och utställning för samhällsprojekt. Ett 
sätt att möta barn- och utbildningsförvaltningens behov är att omlokalisera 
biblioteket till annan lokal i Kungsäter och i det läget utveckla lokalen till de 
behov som finns. 

Beslutsunderlag 
Åtgärdsvalsstudie - omlokalisering av bibliotek i Kungsäter 

Jämställdhetsbedömning 
En flytt av lokalbiblioteket i Kungsäter till nya lokaler mer centralt i 
samhället skulle innebära större möjligheter för ortsborna att få tillgång till 
biblioteket genom utökade öppettider. En omlokalisering skulle också 
innebära möjligheter för andra verksamheter att nyttja lokalen som till 
exempel Aktiv senior och kulturskolan. Ur ettjämställdhetsperspektiv så är 

Justerandes signatur Gl _ Utdragsbestyrkande Datum -- -
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Sammanträdesprotokoll 
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det främst flickor och kvinnor som lånar böcker och annan media på 
biblioteken. Det stämmer även på lokalbiblioteket i Kungsäter där lånen till 
70 procent görs av kvinnor. Kvinnor är överlag överrepresenterade när det 
gäller boklån varför det inte är troligt att det förhållandet nämnvärt skulle 
förändras vid en omlokalisering av biblioteket i Kungsäter. Vid en 
besöksmätning på Varbergs stadsbibliotek framkom att kvinnor och män 
nyttjar biblioteket jämställt där man gör olika saker. Det är tänkbart att 
samma förhållande även gäller lokalbiblioteken. 

Kulturskolan lockar överlag fler flickor till verksamheten när det gäller 
gruppundervisning men är jämställd i den individuella undervisningen. 
Aktiv senior har inte startat sin verksamhet ännu varför det inte finns 
någon statistik att tillgå. Statistik visar att kvinnor upplever större 
otrygghet än män vid vistelse utomhus, det är därför av vikt att se över 
miljön runt biblioteket och vägen dit. Sammantaget bedöms ärendet inte 
nämnvärt påverka jämställdheten utan ge positiva förutsättningar för båda 
könen att nyttja de resurser som erbjuds. 

Övervägande 
För att flytta biblioteksverksamheten krävs att en överenskommelse tecknas 
med barn- och utbildningsförvaltningen och beslut från barn- och 
utbildningsnämnden för finansiering av skolbibliotekstjänst så att skolan 
hanteras som likvärdiga skolor. I Kungsäter har tjänsten tidigare bekostats 
helt av kultur- och fritidsnämnden. 

Det krävs dessutom att kommunstyrelsen beslutar om ramkompensation 
för ökad tjänstgöringsgrad samt för framtida hyra, kapitalkostnader och 
räntor för verksamhetsinvestering samt investeringsmedel för inventarier 
och meröppetfunktion i ny lokal. Bemanningsbehovet är totalt 40 
timmar /vecka, 100 procent tjänstgörings grad, för att klara 
bibliotekarieuppdraget på två ställen, i skolan och i folkbiblioteket. 

Om barn- och utbildningsnämnden beslutar att överta befintlig 
bibliotekslokal för skolverksamhet och om finansiering för skolbibliotekarie 
säkras kan barn- och utbildningsnämndens akuta behov av lokaler lösas 
från och med höstterminens start. Folkbiblioteket stänger då sin 
verksamhet tills ny lokal står Idar. Vissa inventarier och böcker kan 
överlåtas till skolan för ett mindre skolbibliotek och kostnad för 
iordningställandet bekostas av barn- och utbildningsnämnden. 

En omlokalisering möjliggör för kultur- och fritidsnämnden att utveclda ett 
ökat utbud av service och aktiviteter till skola, barn och unga samt 
medborgarna i Kungsäter, då lokalytan blir större. Nytt läge och genom en 
lokalanpassning kan även meröppet-funktion införas direkt. Det möjliggör 
dessutom för en god arbetsmiljö för bibliotekspersonalen. Lokalen får ett 
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mer centrumnära läge och närhet till framtida centrumstråk. 

I nämndens investeringsplan 2020 finns ett investeringsbehov upptaget för 
ombyggnation av befintligt bibliotek för att klara en meröppetfunktion. 
Om extern lokal istället anpassas och hyrs in utgår investeringsbehovet. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 88 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-05 

Dnr KFN 2018/0058 

Svar på remiss Begäran om yttrande - Policy för 
reklam i det offentliga rummet 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att tillstyrka förslaget till policy för reklam i det offentliga rummet. 

Beskrivning av ärendet 
Frågan om reklam i det offentliga rummet har aktualiserats på flera håll i 
kommunens organisation. Varbergs kommun ser en ökad efterfrågan från 
privata aktörer på att sätta upp reklambudskap och internt har behovet lyfts 
av platser att sprida information på. En övergripande policy för hantering 
saknas och har efterfrågats av bland annat stadsbyggnadskontoret, hamn
och gatuförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. Policyn syftar till 
att vara vägledande genom att klargöra kommunens syn på och 
förhållningssätt till reklam i det offentliga rummet. Med policyn som grund 
skapas förutsättningar att vidareutveckla mer detaljerade riktlinjer för 
berörda förvaltningar. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets beslutsförslag 2018-02-15 

Policy för reklam i det offentliga rummet, kommunledningskontor, 2018-

01-23 

Jämställdhetsbedömning 
För de ytor som Varbergs kommun är ansvarig för är det viktigt att 
reklamen som kommuniceras förhåller sig till vår värdegrund, särskilt med 
avseende på genusperspektiv och mångfald. Det är också bra att det i 
policyn nämns att etiska aspekter vad det gäller reklambudskapens innehåll 
ska beaktas och omnämnas vid ett eventuellt samarbete med en extern 
aktör när det gäller reldam i det offentliga rummet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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Sammanträdesprotokoll 
2018-06-05 

Dnr KFN 2018/0081 

Svar på remiss - Samrådshandling gällande 
detaljplan för Adjunkten 6 m.fl. 

Beslut 
Arbetsutskottet förslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att tillstyrka förslaget till detaljplan för Adjunkten 6 m.fl., södra Sörse, 
med rekommendationen att man lägger till gestaltningsprinciper som 
säkrar att den nya exploateringen harmoniserar med befintlig 
bebyggelse. 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att tillföra ytterligare en årsring i Sörseområdet 
genom att möjliggöra för flerbostadshus av varierande höjd placerade kring 
gröna gårdar. Syftet är också att ge utrymme för tillräcklig parkering både 
för befintliga och nya bostäder, möjlighet till etablering av 
centrumfunktioner i området samt en ny infart från Västkustvägen i 
planområdets norra del. 

Planförslaget möjliggör cirka 275-300 bostäder och plats för cirka 450 
bilar. Bostadshusens våningsantal ska variera mellan fyra och sexvåningar. 
Parkeringshus tillåts vara upp till fem våningar. Planförslaget innefattar 
även gång- och cykelvägar samt en busshållplats. 

Området Sörsedammen finns utpekat i kommunens kulturmiljöprogram för 
stadsområdet, Stadens karaktärer (godkänt av Byggnadsnämnden 2012-08-
30) och beskrivs som karaktäristiskt för 1960-och 70-talen. Området 
uppfördes 1967-1973 och är Varbergs största enhetliga lamellhusområde i 
miljonprogrammets anda. Kulturmiljöprogrammets rekommendationer för 
området är att ursprungligt utförande och material bör vara vägledande vid 
förändringar, att p-platser och garage bör placeras i områdets ytterkanter 
samt att bostadshus bör placeras runt gårdar. 

Planförslaget anger inte några bestämmelser som styr material eller annan 
utformning. Därmed frångås riktlinjen om att ursprungligt material och 
utförande ska vara vägledande. Syftet med planförslaget är att skapa en ny 
årsring i Sörse-området och istället för att härma det gamla ge utrymme för 
dagens material och estetik. 

Planområdet berör fornminne RAÄ Varberg 120 - boplats som ligger inom 
fastigheten Getakärr 5:1. Boplatsen påträffades i samband med arkeologisk 
utredning 2004. Utredningen anger att boplatsen bör slutundersökas före 
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eventuell exploatering av marken. Undersökningen innebär att 
fornlämningen grävs ut, dokumenteras och tas bort innan byggnation 
startar. Den arkeologiska undersökningen ska genomföras innan 
startbesked får ges. 

Beslutsunderlag 
Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Adjunkten 6 m. fl. 
Samrådshandling, 2018-04-26, Varbergs kommun. 

Jämställdhetsbedömning 
Placering, utformning och belysning av parkeringshus är betydelsefull för 
att flickor/ kvinnor ska ha samma tillgänglighet till parkering i området som 
pojkar/män. 
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Dnr KFN 2018/0082 

Svar på remiss - Samrådshandling gällande 
detaljplan för Almeberg 15 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att tillstyrka förslag till detaljplan för Almeberg 15. 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett flerbostadshus med en byggnadsyta 
på cirka 350 kvadratmeter innehållandes cirka elva lägenheter. Utöver 
bostadshuset planeras markparkeringar, förråd och miljöhus. Den 
befintliga villan inom planområdet planeras att rivas. 

Planförslaget möjliggör ett flerbostadshus med bostadsändamål i tre 
våningar plus en inredd vind alternativt ett från fasaden indraget övre plan. 
Under byggnaden anläggs ett garage med plats för boendeparkeringar. 
Huset placeras med långsidan mot Mellangatan och gaveln mot 
Bryggaregatan, något indragen från fastighetsgräns. 

Planområdet ligger inte inom riksintresse för kulturmiljö och finns inte 
upptaget i bebyggelseinventering eller Stadens karaktärer - kulturmiljöer i 
stadsområdet. 

Besluts underlag 
Plan- och genomförandebeskrivning. Detaljplan för Almeberg 15, 
samrådshandling, 2018-04-26, Varbergs kommun. 

Jämställdhetsbedömning 
Utformning och belysning av underjordiskt garage är betydelsefull för att 
flickor/ kvinnor ska ha samma tillgänglighet till parkering som pojkar/ män. 

Justerandes signatur l l ~ Utdragsbestyrkande Datum 
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Sammanträdes protokoll 
2018-06-05 

Dnr KFN 2018/0093 

Samrådsyttrande över förslag till ändring av 
1936 års stadsplan för Varberg 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att tillstyrka förslaget till ändring av 1936 års stadsplan för Varberg. 

Beskrivning av ärendet 
En fastighetsägare har inkommit med en förfrågan om ändring i detaljplan 
för att möjliggöra fler bostadslägenheter inom befintligt bostadshus. 
Varbergs stadsplan från 1936 medger för den aktuella fastigheten att 
bostadshus högst får inredas med två bostadslägenheter. Ansökan omfattar 
ett undanröjande av aktuell bestämmelse, medan byggrätten i form av 
byggbar mark, höjd och placering kommer att fortsätta att gälla enligt 
nuvarande bestämmelser. Genom en ändring i gällande stadsplan ges 
möjlighet att se över planbestämmelsen i sin helhet. 

I dag gäller 1936 års stadsplan för delar av Varbergs stad. För cirka 155 
fastigheter reglerar planen antal bostadslägenheter per fastighet. Syftet 
med ändringen av detaljplan är att ta bort planbestämmelsen som 
begränsar antal bostadslägenheter och möjliggöra för fler lägenheter inom 
befintliga byggnadskroppar. Till grund för byggnadsnämndens beslut om 
ändring av detaljplan ligger uppfattningen att ett borttagande av 
bestämmelsen möjliggör för fler bostäder inom befintlig struktur, i bra 
strategiska lägen av staden. Eftersom byggrätten i övrigt kvarstår 
oförändrad, bedöms en sådan ändring inte i sig själv skapa incitament att 
förändra bebyggelsen exteriört, men gör det möjligt att tillskapa nya 
lägenheter inom befintliga byggnadskroppar. 

Gällande detaljplan, stadsplan för Varberg nr 1, är den i övrigt funktionell 
vad gäller ändamål, exploateringsgrad och byggnadshöjd. En ändring enligt 
förslaget möjliggör fler bostäder inom befintlig struktur. 

En del av planområdet består av extra känsliga stadsmiljöer som omfattas 
av riksintresse för kulturvård. Kompletterade tillägg i bebyggelse som 
exempelvis externa trapphus och takkupor, som kan uppstå som en följd av 
planförslaget, kan därför vara extra känsligt inom en del av planområdet. 
Kompletterande tillägg i bebyggelsen ska därför hanteras varsamt i 
kommande bygglovsärenden. Eftersom byggrätten kommer att fortsätta 
enligt nuvarande bestämmelser bedöms påverkan på bebyggelsen exteriört 
vara begränsad. 

Justerandes signatur(;-/ ~ Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-05 

Plan- och genomförandebeskrivning: Ändring av 1936 års stadsplan för 
Varberg. Samrådshandling, upprättad 2018-05-08, Varbergs kommun. 

Jämställdhetsbedömning 
Ingen jämställdhets bedömning anses nödvändig för det här ärendet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 92 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-05 

Dnr KFN 2018/0090 

Nytt rondellnamn vid korsningen 
Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att tillstyrka föreliggande namnförslag, det vill säga 
Oskarsdalsrondellen. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ny rondell vid korsningen 
Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan föreslår stadsbyggnadskontoret 
att rondellen namnsätts till Oskarsdalsrondellen. 

Stadsbyggnadskontoret vill därav ta del av kultur- och fritidsnämndens 
synpunkt på namnförslaget. 

Beslutsunderlag 
Slaivelse från stadsbyggnadskontoret 2018-04-06. 

Jämställdhetsbedömning 
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet. 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot namnförslag på ny 
rondell vid korsningen Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan. 

Justerandes signatur 1 ~ Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 93 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-05 

Dnr KFN 2018/0091 

Nytt rondellnamn vid korsningen 
Träslövsvägen/Österängsvägen 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

1. att tillstyrka föreliggande namnförslag, det vill säga Bolmenrondellen. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ny rondell vid korsningen Träslövsvägen/Österängsvägen 
föreslår stadsbyggnadskontoret att rondellen namnsätts till 
Bolmenrondellen. 

Stadsbyggnadskontoret vill därav ta del av kultur- och fritidsnämndens 
synpunkt på namnförslaget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från stadsbyggnadskontoret 2018-04-26. 

Jämställdhetsbedömning 
Jämställdhetsbedömning är inte aktuellt i ärendet. 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot namnförslag på ny 
rondell vid korsningen Träslövsvägen/Österängsvägen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 94 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-05 

Dnr 

Konstnärlig gestaltning Veddige ungdomshäng 
och Tvååker Centralpark - information 

Camilla Påhlsson, konstnärlig ledare, informerar nämnden om 
urvalsprocessen av konstnärsuppdrag till konstnärlig gestaltning vid 
Veddige ungdomshäng och Tvååker Centralpark. 

Två stycken konstnärer är utvalda för att lämna in skissuppdrag. 

Justerandes signatul 

1 -~ 
- Utdrags bestyrkande 

~ 
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Varbergs kommun 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Kfn au§ 95 

Sammanträdes protokoll 
2018-06-05 

Dnr 

Ny bad- och simanläggning - dialog 

Anna-Karin Kvarnemar, SUK, och Olof Johansson, badchef, informerar: 
• Just nu pågår arbete med granskning av underlag för sammanställning 

inför bygglov. 
• Tidsplan: 

- 15 juni underlag klara samt presentation av preliminärt pris. 
- Presidiemöte, slutet på juni. 
- 15 augusti presentation av riktpris. 

• Ombyggnation av gymmet beräknas vara klart i mitten på augusti 2018. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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