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4. Förvaltningen informerar

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kfn au § 147

Sammanträdesprotokoll
2018-11-07
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Dnr KFN 2018/0048

5. Månadsrapport oktober
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför
nämndens sammanträde den 21 november 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 150 645 tkr och därmed har
ingen budgetförändring skett under oktober månad.
Nämndens driftutfall uppgår till 121 341 tkr av budgeterade 150 645 tkr. Det
innebär att 81 procent av budgeten är förbrukad. Det är två procentenheter
under den generella riktpunkten som uppgår till 83 procent och tre
procentenheter under förra årets förbrukning som då låg på 84 procent.
Intäkterna ligger, likt tidigare månader, högt i förhållande till förra året
vilket beror på att nämnden fått in ett flertal bidrag från diverse
myndigheter som man ej kände till vid årets början. Vissa av bidragen ska
(och har) dock periodiseras till 2019. Andra faktorer som bidrar till de
ökade intäkterna är en tidigareläggning av fakturering till Kungsbacka
kommun avseende Sjöaremossen samt en fin sommar på Simstadion.
Nämnden kommer därmed få in betydligt mer intäkter än vad som
budgeterats.
Kostnaderna för personal, bidrag, lokalhyra, avskrivningar och räntor följer
plan och inga större avvikelser från budget ser ut att inträffa.
Övriga utgifter ligger på en bra nivå. Det är dock troligt att övriga utgifter
kommer överskrida budgeten med tanke på att nämnden tagit i anspråk
445 tkr ur resultatreserven för specifika satsningar samt att det finns ett
direkt samband mellan de ökade intäkterna och de övriga utgifterna.
Inga anmärkningsvärda avvikelser bedöms inträffa utifrån lagd budget.
Därmed är prognosen att nämnden gör ett underskott på 445 tkr eftersom
nämnden beslutat att ta i anspråk 445 tkr ur resultatreserven.

Beslutsunderlag
Månadsrapport oktober 2018

Övervägande
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2018-11-07
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Förvaltningens bedömning är att inga anmärkningsvärda avvikelser
kommer att inträffa utifrån lagd budget. Därmed är prognosen att nämnden
gör ett underskott på 445 tkr eftersom nämnden beslutat att ta i anspråk
445 tkr ur resultatreserven.
För investeringsbudgeten beräknas ett överskott på 740 tkr inträffa.
Anledningen är att inventarierna till Lindvallen och Ankarvallens
omklädningsrum inte beräknas användas fullt ut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr: KFN 2018/0048-20

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsförvaltningen
Gunilla Sandkvist,

Månadsrapport oktober
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 150 645 tkr och därmed har
ingen budgetförändring skett under oktober månad.
Nämndens driftutfall uppgår till 121 302 tkr av budgeterade 150 645 tkr. Det
innebär att 81% av budgeten är förbrukad. Det är två procentenheter under den
generella riktpunkten som uppgår till 83%, och tre procentenheter under förra
årets förbrukning som då låg på 84%.
Intäkterna ligger, likt tidigare månader, högt i förhållande till förra året vilket
beror på att nämnden fått in ett flertal bidrag från diverse myndigheter som
man ej kände till vid årets början. Vissa av bidragen ska (och har) dock
periodiseras till 2019. Andra faktor till de ökade intäkterna är en
tidigareläggning av fakturering till Kungsbacka kommun avseende
Sjöaremossen samt en fin sommar på Simstadion. Nämnden kommer därmed
få in betydligt mer intäkter än vad som budgeterats.
Kostnaderna för personal, bidrag, lokalhyra, avskrivningar och räntor följer
plan och inga större avvikelser från budget ser ut att inträffa.
Övriga utgifter ligger på en bra nivå. Det är dock troligt att övriga utgifter
kommer överskrida budgeten med tanke på att nämnden tagit i anspråk 445 kr
ur resultatreserven för specifika satsningar samt att det finns ett direkt samband
mellan de ökade intäkterna och de övriga utgifterna.

Beslutsunderlag
Månadsrapport oktober 2018

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.
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Övervägande
Förvaltningens bedömning är att inga anmärkningsvärda avvikelser kommer
att inträffa utifrån lagd budget. Därmed är prognosen att nämnden gör ett
underskott på 445 tkr eftersom nämnden beslutat att ta i anspråk 445 tkr ur
resultatreserven.
För investeringsbudgeten beräknas ett överskott på 740 tkr inträffa.
Anledningen är att inventarierna till Lindvallen och Ankarvallens
omklädningsrum inte beräknas användas fullt ut.
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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
150 645 tkr. Under juni månad blev nämnden kompenserade för löneökningar på 1 419 tkr
avseende 9 månader. 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
Ingående ram 2018
Hyreskompensation Träslövsläges bibliotek
Kompensation Tresteget - Trönninge
idrottscentrum
Kompensation kapitalkostnader investeringar
2017
Överföring medel från Soc för Aktiv senior
Lönekompensation 9 mån
Aktuell ram 2018

Belopp
136 182 tkr
718 tkr
9 731 tkr

När
Januari
Februari
Februari

1 708 tkr

Mars

877 tkr
1 419 tkr
150 645 tkr

April
Juni
Aktuell månad
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Driftutfall, analys och prognos
Historiskt driftutfall 2012-2017

Generell riktpunkt och förbrukning i%
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Driftutfall totalt
Kontostruk
tur

Utfall jan okt 2018

Budget
2018

Budget
förbrukat
2018 , %

Budget
2018 ,
återstående

Utfall jan okt 2017

Intäkter
Summa
Intäkter
Kostnader
Bidrag
Lokalhyra
och
fastighetsser
vice
Personalkost
nader
Övriga
utgifter
Kapitalkostn
ader
Summa
Kostnader
Summa RR
KOF

-21 348
-21 348

-23 084
-23 084

92%
92%

-1 736
-1 736

-19 024
-19 024

Budget
förbrukat
förgående
år , %
76%
76%

13 378
37 738

16 891
45 322

79%
83%

3 513
7 584

12 845
41 147

78%
85%

63 484

78 333

81%

14 849

60 340

81%

21 238

25 021

85%

3 783

21 172

86%

6 811

8 162

83%

1 351

5 802

82%

142 650

173 729

82%

31 079

141 307

83%

121 302

150 645

81%

29 343

122 283

84%

Analys av totalt driftutfall
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 150 645 tkr och därmed har ingen
budgetförändring skett under oktober månad.
Nämndens driftutfall uppgår till 121 341 tkr av budgeterade 150 645 tkr. Det innebär att 81%
av budgeten är förbrukad. Det är två procentenheter under den generella riktpunkten som
uppgår till 83%, och tre procentenheter under förra årets förbrukning som då låg på 84%.
Intäkterna ligger, likt tidigare månader, högt i förhållande till förra året vilket beror på att
nämnden fått in ett flertal bidrag från diverse myndigheter som man ej kände till vid årets
början. Vissa av bidragen ska (och har) periodiseras till 2019. Andra faktor till de ökade
intäkterna är en tidigareläggning av fakturering till Kungsbacka kommun avseende
Sjöaremossen samt en fin sommar på Simstadion. Nämnden kommer få in betydligt mer
intäkter än vad som budgeterats.
Kostnaderna för personal, bidrag, lokalhyra, avskrivningar och räntor följer plan och inga
större avvikelser från budget ser ut att inträffa.
Övriga utgifter ligger på en bra nivå. Det är dock troligt att övriga utgifter kommer överskrida
budgeten med tanke på att nämnden tagit i anspråk 445 kr ur resultatreserven för specifika
satsningar samt att det finns ett direkt samband mellan de ökade intäkterna och de övriga
utgifterna.

7

Förvaltningens och dess avdelningar bedömer att inga anmärkningsvärda avvikelser kommer
att inträffa utifrån lagd budget. Därmed är prognosen att nämnden gör ett underskott på 445
tkr eftersom nämnden beslutat att ta i anspråk 445 tkr ur resultatreserven.

Driftutfall per avdelning
Nämnd
Kontostruk
tur

Kostnader
Lokalhyra
och
fastighetsser
vice
Personalkost
nader
Övriga
utgifter
Kapitalkostn
ader
Summa
Kostnader
Summa RR
KOF

Utfall jan okt 2018

Budget
2018

Budget
förbrukat
2018 , %

Budget
2018 ,
återstående

Utfall jan okt 2017

Budget
förbrukat
förgående
år , %

2

815

1 020

80%

205

816

84%

64

79

81%

15

39

40%

879

1 099

80%

220

857

80%

879

1 099

80%

220

857

80%

Budget
förbrukat
förgående
år , %

Prognosen är en budget i balans.

Förvaltningsledning/stab
Kontostruk
tur

Utfall jan okt 2018

Budget
2018

Budget
förbrukat
2018 , %

Budget
2018 ,
återstående

Utfall jan okt 2017

Intäkter
Summa
Intäkter
Kostnader
Lokalhyra
och
fastighetsser
vice
Personalkost
nader
Övriga
utgifter
Kapitalkostn
ader

-1 114
-1 114

- 400
- 400

279%
279%

714
714

- 389
- 389

726

847

86%

121

715

81%

6 115

7 282

84%

1 167

5 371

80%

1 352

1 304

104%

-48

1 256

88%

0

0
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Kontostruk
tur

Utfall jan okt 2018

Budget
2018

Budget
förbrukat
2018 , %

Budget
2018 ,
återstående

Utfall jan okt 2017

Summa
Kostnader
Summa RR
KOF

8 193

9 433

87%

1 240

7 343

Budget
förbrukat
förgående
år , %
82%

7 079

9 033

78%

1 954

6 954

77%

Prognosen är en budget i balans. Vissa av intäkterna från Länsstyrelsen som erhållits för
projektet kulturguider kommer att flyttas över till 2019. Enheten har rätt att gå med ett
underskott motsvarande 175 tkr då enheten tagit i anspråk motsvarande medel ur
resultatreserven.

Fritid
Kontostruk
tur

Utfall jan okt 2018

Budget
2018

Budget
förbrukat
2018 , %

Budget
2018 ,
återstående

Utfall jan okt 2017

Intäkter
Summa
Intäkter
Kostnader
Bidrag
Lokalhyra
och
fastighetsser
vice
Personalkost
nader
Övriga
utgifter
Kapitalkostn
ader
Summa
Kostnader
Summa RR
KOF

-13 005
-13 005

-16 387
-16 387

79%
79%

-3 382
-3 382

-10 626
-10 626

Budget
förbrukat
förgående
år , %
64%
64%

9 352
27 746

12 521
33 425

75%
83%

3 169
5 679

8 906
29 246

72%
85%

17 312

21 680

80%

4 368

15 061

79%

8 926

11 544

77%

2 618

7 547

79%

4 797

5 762

83%

965

4 236

82%

68 133

84 932

80%

16 799

64 996

81%

55 128

68 545

80%

13 417

54 370

85%

411 Fritidsavdelning
Fritidsavdelningen bedömer att årets resultat ligger inom budget. Inga kända avvikelser
finns.
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Kultur
Kontostruk
tur

Utfall jan okt 2018

Budget
2018

Budget
förbrukat
2018 , %

Budget
2018 ,
återstående

Utfall jan okt 2017

Intäkter
Summa
Intäkter
Kostnader
Bidrag
Lokalhyra
och
fastighetsser
vice
Personalkost
nader
Övriga
utgifter
Kapitalkostn
ader
Summa
Kostnader
Summa RR
KOF

-3 075
-3 075

-2 760
-2 760

111%
111%

315
315

-3 713
-3 713

Budget
förbrukat
förgående
år , %
118%
118%

3 906
6 307

4 114
7 430

95%
85%

208
1 123

3 909
7 996

98%
84%

19 882

24 138

82%

4 257

18 714

80%

7 635

8 441

90%

806

8 306

96%

1 627

1 935

84%

308

1 358

83%

39 357

46 058

85%

6 701

40 283

86%

36 282

43 298

84%

7 016

36 570

83%

Kulturavdelningens budget ligger i balans. Men det finns avvikelser som påverkar och
kommer att påverka framöver. Exempelvis intäkter som är höga inom biblioteksenheterna
men en hel del av dem ska läggas över till 2019 då det är bidrag från kulturrådet och
biblioteksutveckling. Det som avviker markant är kostnaderna för reparationerna av
bokbussen samt IT-kostnaderna som inte kan styras mer än hela tiden följa upp. Likaså är eboksanslaget inte tillräckligt för den efterfrågan som ökat väsentligt under året.
Personalkostnader inom allmän kultur ligger över snittet men del av det är kostnad som
ingår i medel ur resultatreserven. I övrigt är det intäkter som är externa som har hamnat som
en intern intäkt för arrangemang. Detta ska ses över innan årets slut och fördelas om.
Idagsläget ligger intäkt för Varbergs teater inte helt i fas men detta ska öka de sista tre
månaderna då inhyrningar är nästan heltäckande de sista månaderna. Det finns en post i
kostnader gällande städ Varbergs teater som inte har lagts in i driftbudget och konsekvensen
av det innebär att från och med nu ska ett sparande ske inom relaterade verksamheter för att
i möjligaste mån täcka denna del.
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Ungdom
Kontostruk
tur

Utfall jan okt 2018

Budget
2018

Budget
förbrukat
2018 , %

Budget
2018 ,
återstående

Utfall jan okt 2017

Intäkter
Summa
Intäkter
Kostnader
Bidrag
Lokalhyra
och
fastighetsser
vice
Personalkost
nader
Övriga
utgifter
Kapitalkostn
ader
Summa
Kostnader
Summa RR
KOF

-4 154
-4 154

-3 537
-3 537

117%
117%

617
617

-4 297
-4 297

Budget
förbrukat
förgående
år , %
84%
84%

120
2 958

256
3 620

47%
82%

136
662

29
3 188

87%

19 360

24 213

80%

4 852

20 378

83%

3 261

3 653

89%

392

4 024

83%

387

465

83%

78

208

83%

26 087

32 207

81%

6 120

27 828

83%

21 933

28 670

77%

6 737

23 531

83%

Avdelningens budget ligger under den generella riktpunkten. Det beror bland annat på att
medel har beviljats från MUCF, Socialstyrelsen och Kulturrådet som resulterar i högre
intäkter. Detta genererar i sin tur att posten "övriga utgifter" ligger över den generella
riktpunkten. Prognosen är att vi kommer att ha en budget i balans vid helår.
Större budgetavvikelse finns på personalkostnader på Kulturskolan då verksamheten
förbrukat ca. 4% mindre 2018 än 2017. SKL:s avtalsförhandling med LR och Lärarförbundet
har pågått under våren och sommaren och den upphörde först tidig höst. Under oktober
sitter arbetsgivaren i lokala förhandlingar med lärarfacken. Detta innebär att lärarnas
lönepåslag under lönerevisionen 2018 inte ännu fallit ut som personalkostnad. Påslaget är ca.
2.8 % av nuvarande löner och därför finns ett överskott i 2018 års personalbudget så långt.
Prognosen för utbetalning är på Novemberlönen och då får vi en stor ackumulerad utgift på
personalkostnader. I övrigt inga större budgetavvikelser. Budget förväntas vara i balans vid
budgetårets slut.
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Driftutfall per verksamhet

10000 Nämnds- och
styrelverks
30000 Administrati
on
30020 Föreningsstö
d
30030 Aktiv senior
31000 - Stöd
studieorganis
ationer
31510 Kulturverksa
mhet
31520 Kulturevene
mang
31530 - Stöd
kulturförenin
gar
31540 Administrati
on kultur
32000 Bibliotek
33000 Kulturskola
34010 Fritidsanl- o
sporthallar
34020 Idrottsplats o
bollplaner
34030 Ishallar och
isbanor
34040 - Badoch
simanläggnin
gar
34050 Spår, leder
och IP
Skogen

Utfall jan okt 2018

Budget
2018

Budget
förbrukat
2018 , %

Budget
2018 ,
återstående

Utfall jan okt 2017

881

1 099

80%

218

858

Budget
förbrukat
förgående
år , %
80%

7 008

10 962

64%

3 954

7 061

67%

9 726

12 805

76%

3 079

9 316

74%

2 521

3 377

75%

856

1 971

1 970

100%

-1

1 871

97%

6 070

7 265

84%

1 196

2 769

91%

500

760

66%

260

642

82%

1 207

1 272

95%

65

1 155

94%

6 306

7 883

80%

1 577

10 911

82%

20 282

24 148

84%

3 866

19 223

81%

10 646

14 286

75%

3 640

11 381

80%

11 062

14 059

79%

2 997

9 067

93%

9 958

12 053

83%

2 095

9 643

87%

8 582

10 754

80%

2 172

11 906

89%

6 651

6 882

97%

230

8 612

101%

424

422

100%

-2

677

102%
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35010 Ungdomsgår
dar
35020 Ungdomsver
ksamhet
35030 Fritid
funkt.hind/j
unior
39910 Förvaltn.ledn
ing och stab
80011 Affärslokaler

Utfall jan okt 2018

Budget
2018

Budget
förbrukat
2018 , %

Budget
2018 ,
återstående

Utfall jan okt 2017

7 185

8 084

89%

899

7 117

Budget
förbrukat
förgående
år , %
95%

3 239

3 356

97%

117

3 212

92%

89

175

51%

86

97

24%

6 993

9 033

77%

2 040

6 784

75%

-19
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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
IB Kultur-och fritidsnämndens
resultatreserv 2018
Friskvårdssatsning
Barnfestival
Jubileumsåret Halland
UB Kultur- och fritidsnämndens
resultatreserv 2018
Intecknade förstudiekostnader som ev.
kan belasta resultatreserven
•
Sjöaremossen omklädningsbyggnad

Belopp
3 852 tkr

Beslutat i nämnd

-100 tkr
- 270 tkr
- 75 tkr
3 407 tkr

Februari
Februari

- 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
Utfall jan okt 2018

32180 - Veddige ishall eurotemper
32619 - Idrottshall Trönninge
32947 - 74232 Håstens IP
34001 - Lindvallen, inventarier
34031 - Upprustning Lindvallen
34032 - Konstgräs Centrum
34033 - Reinv. bana Påskb.vallen
34101 - Verks.investeringar KOF
34102 - Omb. Varbergs teater
34104 - Mindre konstnärlig gestal
34602 - Ankarvallen omklädning
37401 - Ungd.gård/Daglig verks
Summa Alla Objekt/Projekt

0
1
2
240
2

1 533
2
103
86
0
1 969

Budget
2018

400
350
2 400
2 000
1 000
750
6 900

Budget
2018 Jmf
Utfall jan okt 2018
0
-1
-2
160
-2
350
2 400
467
-2
897
664
0
4 931

Analys och prognos
Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget uppgår till 6 900 tkr varav 1 969 tkr (29%)
har upparbetats till och med oktober. Prognosen är att ett överskott om 740 tkr
kommer att inträffa.
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Lindvallen inventarier:
Prognosen för inventarierna är ett överskott om ca 140 tkr efter årets slut.
Ankarvallen omklädning inventarier:
Inventarierna till Ankvarvallens omklädningsrum blir betydligt billigare. Prognosen är ett
överskott på ca 600 tkr.
Mindre konstnärlig gestaltning:
Kommer stora fakturor under årets sista månader, prognosen är att i stort sett alla medel
kommer att användas.
Mindre verksamhetsinvestergar:
Alla medel kommer att användas.
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Nyckeltal
Fritid

17

Kultur

18

Ungdom

19

Personalnyckeltal
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro för samtliga anställda totalt, R12
Sjukfrånvaro för samtliga anställda 1-14 dagar, R12
Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre av total sjukfrånvaro, R12
Andel anställda utan någon sjukfrånvaro

2017 Okt 2018 Sep
4,84%
2,43%
29,50%
40,18%

2016 Okt 2017 Sep
5,51%
2,26%
44,12%
42,38%

2018 Sep
88,88%

2017 Sep
89,23%

2017 Okt 2018 Sep
3,38%

2016 Okt 2017 Sep
4,03%

Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda

Timavlönade

Andel timmar utförda av timavlönade i % R12
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kfn au § 148

Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

1

Dnr KFN 2018/0162

6. Remissyttrande - policy och riktlinjer för
interna tjänsteleveranser, Facility Management
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
1. tillstyrka förslaget till policy och riktlinjer för interna tjänsteleveranser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun växer kraftigt och kontinuerligt. Detta tillsammans med
en ökad komplexitet i den verksamhet som levereras till invånare,
näringsliv och besökare ställer allt högre krav på kommunorganisationen.
För att kunna öka kärnverksamheternas möjlighet att effektivt och
kvalitetssäkrat driva sin verksamhet behövs en god intern service som stöd
och avlastning.
Uppdraget att skriva fram riktlinjer kommer ur ett kommungemensamt
generellt behov av tydlighet, transparens, effektivitet och enkelhet i arbetet
med interna stödprocesser.
Servicenämnden med flera som levererar interna tjänster behöver tydlighet
och enkelhet som leverantör, facknämnderna behöver det som
kunder/användare och kommunstyrelsen behöver det i sitt uppdrag med
ledning- och samordning av kommunens arbete.
Leveransen och utförandet av de interna tjänsterna/servicen eller Facility
management, FM, skall underlätta för organisationen att fortsätta leverera
god kommunal service och myndighetsfunktion till invånare, näringsliv och
besökare i Varbergs kommun.
I policys och riktlinjerna finns bland annat en beslutsmodell som beskriver
vilka mandat/beslut som kan fattas av olika instanser i kommunen. I
underlagen finns även en urvalsmodell för interna tjänster som ska hantera
val inom områdena flexibilitet, utformning, beslutsapparat, finansiering
och utförande. För att tydliggöra detta har man tagit fram en modellmatris
som anger:

• Om tjänsten är obligatorisk, samordnad eller valfri.
• Hur tjänstens komplexitet ser ut i form av basutbud, tilläggstjänster och
servicenivåer.
• Hur tjänsten utformas.
• Hur utbud och servicenivåer beslutas.
• Hur tjänsten finansieras; av Central RAM eller av förvaltningarna.
• Vem som kan leverera tjänsten.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

2

Beslutsunderlag
Riktlinjer för interna tjänsteleveranser
Policy för interna tjänsteleveranser

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot det förslag som
tagits fram men vill lyfta fram att tjänster som ska finansieras via central
ram (genom flytt av medel från nämnderna) bör var kostnadsneutralt för
nämnderna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Beslutsförslag
2018-10-23

1 (3)
Dnr: KFN 2018/0162-2

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Suomela,

Remissyttrande - policy och riktlinjer för interna
tjänsteleveranser, Facility Management
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget om översyn av policy och
riktlinjer för interna tjänsteleveranser.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun växer kraftigt och kontinuerligt. Detta tillsammans med en
ökad komplexitet i den verksamhet som levereras till invånare, näringsliv och
besökare ställer allt högre krav på kommunorganisationen. För att kunna öka
kärnverksamheternas möjlighet att effektivt och kvalitetssäkrat driva sin
verksamhet behövs en god intern service som stöd och avlastning.
Uppdraget att skriva fram riktlinjer kommer ur ett kommungemensamt
generellt behov av tydlighet, transparens, effektivitet och enkelhet i arbetet
med interna stödprocesser.
Serviceförvaltningen m.fl. som levererar interna tjänster behöver tydlighet och
enkelhet som leverantör, fackförvaltningarna behöver det som
kunder/användare och kommunstyrelsen, KS, behöver det i sitt uppdrag med
ledning- och samordning av kommunens arbete.
Leveransen och utförandet av de interna tjänsterna/servicen eller Facility
management, FM, skall underlätta för organisationen att fortsätta leverera god
kommunal service och myndighetsfunktion till invånare, näringsliv och
besökare i Varbergs kommun.
I policys och riktlinjerna finns bland annat en beslutsmodell som beskriver
vilka mandat/beslut som kan fattas av olika instanser i kommunen. I
underlagen finns även en urvalsmodell för interna tjänster som ska hantera val
inom områdena flexibilitet, utformning, beslutsapparat, finansiering och
utförande. För att tydliggöra detta har man tagit fram en modellmatris som
anger:

• Om tjänsten är obligatorisk, samordnad eller valfri.
• Hur tjänstens komplexitet ser ut i form av basutbud, tilläggstjänster och
servicenivåer.
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TELEFON
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212000-1249

TELEFAX
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Dnr: KFN 2018/01622

• Hur tjänsten utformas.
• Hur utbud och servicenivåer beslutas.
• Hur tjänsten finansieras; av Central RAM eller av förvaltningarna.
• Vem som kan leverera tjänsten.
Exempelvis på hur urvalsmatrisen kan se ut;

Det sista valet i tjänstekedjan handlar om själva utförandet, eller
leveransen av tjänsten. Är det en obligatorisk eller en samordnad tjänst så
sker alltid leveransen via serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för interna tjänsteleveranser
Policy för interna tjänsteleveranser

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot det förslag som tagits
fram men vill lyfta fram att tjänster som ska finansieras via central ram
(genom flytt av medel från nämnderna) bör var kostnadsneutralt för
nämnderna.

Jämställdhetsbedömning
Inte aktuellt för ärendet.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Katarina Sundberg
Förvaltningschef

Johan Suomela
Controller

Policy för interna tjänsteleveranser, Facility management, i
Varbergs kommun
2018-09-24
Interna tjänsteleveranser, Facility management, i Varbergs kommun skall kännetecknas av
tydlighet, transparens, effektivitet och enkelhet.
För att åstadkomma detta skall strukturen för interna tjänsteleveranser utformas i linje med
följande beslutsmodell.
I enlighet med beslutsmodellen skall sedan kommunstyrelsen ta fram, ansvara för och förvalta
riktlinjer, vilka utöver beslutsmodellen även skall innehålla former och struktur för hur
tjänsteleveranserna skall utformas. Riktlinjerna skall innehålla en urvalsmodell där
variablerna obligatorisk eller valfri tjänst, finansieringsalternativ, tjänsteutformning samt
leverans hanteras.

Beslutsmodell för interna tjänsteleveranser, Facility management,
i Varbergs kommun
Modellprinciperna gäller generellt såväl kommunens nämnder som bolag, undantag kan dock förekomma
baserat på lagstiftning och regler för kommunala bolag.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige, KF, har mandatet att besluta om och fastslå modellens principer,
inklusive kommunstyrelsens, KS, mandat att bestämma i KF:s ställe över de löpande besluten
angående vad som skall vara obligatoriskt, samordnat och valbart.
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen har mandat, i sin roll att leda och samordna nämndernas arbete, att besluta
om löpande val inom modellen; t.ex. om en tjänst skall vara valfri, samordnad eller t.o.m.
obligatorisk samt vilken prismodell som skall tillämpas.
Beslut fattas av KS efter samråd med SER. KS har möjlighet att löpande besluta om
förändringar då behov uppstår.
Servicenämnden
Servicenämnden, SER, har från fullmäktige uppdraget att samordna och genomföra utförandet
av de tjänster kommunens organisation efterfrågar och behöver. Beslut som handlar om
tjänsteutformning, om egen leverans eller outsourcing av serviceförvaltningens tjänsteutbud,
om val av entreprenör för utförande mm. beslutas av SER efter samråd med berörda
förvaltningar. Vid potentiellt strategiska frågor, d.v.s. sådana som närmar sig vad som
beskrivs under KS mandat, sker samråd med KS.
I de fall där en tjänst beslutats av KS att vara valfri har SER rätt att göra en
verksamhetsbedömning av förutsättningarna för att erbjuda eller att avstå från att erbjuda
leverans av tjänsten.

Nämnder och bolag
I de flesta fall är övriga nämnder och bolag beställare av tjänst – då gäller normalt givna
mallar och strukturer; d.v.s. tjänsteförteckningen skall tydligt presentera vad som är
obligatoriskt, samordnat respektive valfritt samt vad som är påverkansbart genom t.ex.
servicenivåer eller tillägg. I vissa fall är det även andra än SER som erbjuder interna tjänster
och då gäller riktlinjerna dem på motsvarande sätt som SER.
Nya behov av tjänster uppstår ofta i en taktisk eller operativ situation. I dessa fall kan frågan
att behöva lyftas till nästa nivå beroende på strategisk höjd och eller komplexitet. I de fall en
ny tjänst bedöms vara av engångskaraktär löses detta inom gängse upphandlingsstruktur, men
om tjänsten bedöms betydande och återkommande så skall frågan lyftas till SER, för ev.
fortsatt beslut av KS om ärendet så kräver.
Referens / Specialistgrupper
I enlighet med urvalsmodellen är en viktig gruppering de kommunövergripande Referens/Specialistgrupper som finns för uppföljning och utformning av tjänster och paket. Initialt
bedöms tre områden behöva egna grupper; IT / telefoni, Fastighet samt Kontorsarbetsplats.
Dessa områden är förvaltningsöverskridande och breda. Förvaltningsunika behov behandlas i
ordinarie leverantörs-/kundförhållande.

Riktlinjer för interna tjänsteleveranser,
Facility Management, i Varbergs kommun
2018-09-14

Bakgrund
Varbergs kommun växer kraftigt och kontinuerligt. Detta tillsammans med en ökad
komplexitet i den verksamhet som levereras till invånare, näringsliv och besökare ställer allt
högre krav på kommunorganisationen. För att kunna öka kärnverksamheternas möjlighet att
effektivt och kvalitetssäkrat driva sin verksamhet behövs en god intern service som stöd och
avlastning.
Uppdraget att skriva fram riktlinjer kommer ur ett kommungemensamt generellt behov av
tydlighet, transparens, effektivitet och enkelhet i arbetet med interna stödprocesser.
Serviceförvaltningen m.fl. som levererar interna tjänster behöver tydlighet och enkelhet som
leverantör, fackförvaltningarna behöver det som kunder/användare och kommunstyrelsen,
KS, behöver det i sitt uppdrag med ledning- och samordning av kommunens arbete.
Leveransen och utförandet av de interna tjänsterna/servicen eller Facility management, FM,
skall underlätta för organisationen att fortsätta leverera god kommunal service och
myndighetsfunktion till invånare, näringsliv och besökare i Varbergs kommun.

Processbeskrivning
Projekt-/processledningen i framtagandet har delats mellan kommunstyrelsens förvaltning,
KS och serviceförvaltningen, SER. Övriga förvaltningar har getts stor möjlighet till
medverkan och påverkan i en referens-/projektgrupp bestående av förvaltningens
representanter på motsvarande avdelningschefsnivå. För att lyfta kommunens arbete och
underlätta jämförelser med och lärdomar från andra kommuner har även externt processtöd
anlitats.
Tidigt i processen stod det klart att en förvaltningsförankrad referensgrupp inom IT-området
måste startas parallellt för att komma vidare inom just detta område. Denna grupp har
tillsammans med kommunens IT-avdelning arbetat fram och renodlat tjänstebeskrivningar på
IT -området.
Processen framåt innehåller återkommande möjlighet till revidering/uppdatering av
tjänstepaketet. Utöver de ordinarie rutinerna med leveransöverenskommelser och
kontaktvägar mellan SER och förvaltningar så tillkommer ett forum med
Referens/specialistgrupper som en viktig kanal för interna service- och tjänstefrågor.

Beslutsmodell för interna tjänsteleveranser, Facility management,
i Varbergs kommunModellprinciperna gäller generellt såväl kommunens nämnder som bolag, undantag kan dock förekomma
baserat på lagstiftning och regler för kommunala bolag.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige, KF, har mandatet att besluta om och fastslå modellens principer,
inklusive kommunstyrelsens, KS, mandat att bestämma i KF:s ställe över de löpande besluten
angående vad som skall vara obligatoriskt, samordnat och valbart.
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen har mandat, i sin roll att leda och samordna nämndernas arbete, att besluta
om löpande val inom modellen; t.ex. om en tjänst skall vara valfri, samordnad eller t.o.m.
obligatorisk samt vilken prismodell som skall tillämpas.
Beslut fattas av KS efter samråd med SER. KS har möjlighet att löpande besluta om
förändringar då behov uppstår.
Servicenämnden
Servicenämnden, SER, har från fullmäktige uppdraget att samordna och genomföra utförandet
av de tjänster kommunens organisation efterfrågar och behöver. Beslut som handlar om
tjänsteutformning, om egen leverans eller outsourcing av serviceförvaltningens tjänsteutbud,
om val av entreprenör för utförande mm. beslutas av SER efter samråd med berörda
förvaltningar. Vid potentiellt strategiska frågor, d.v.s. sådana som närmar sig vad som
beskrivs under KS mandat, sker samråd med KS.
I de fall där en tjänst beslutats av KS att vara valfri har SER rätt att göra en
verksamhetsbedömning av förutsättningarna för att erbjuda eller att avstå från att erbjuda
leverans av tjänsten.
Nämnder och bolag
I de flesta fall är övriga nämnder och bolag beställare av tjänst – då gäller normalt givna
mallar och strukturer; d.v.s. tjänsteförteckningen skall tydligt presentera vad som är
obligatoriskt, samordnat respektive valfritt samt vad som är påverkansbart genom t.ex.
servicenivåer eller tillägg. I vissa fall är det även andra än SER som erbjuder interna tjänster
och då gäller riktlinjerna dem på motsvarande sätt som SER.
Nya behov av tjänster uppstår ofta i en taktisk eller operativ situation. I dessa fall kan frågan
att behöva lyftas till nästa nivå beroende på strategisk höjd och eller komplexitet. I de fall en
ny tjänst bedöms vara av engångskaraktär löses detta inom gängse upphandlingsstruktur, men
om tjänsten bedöms betydande och återkommande så skall frågan lyftas till SER, för ev.
fortsatt beslut av KS om ärendet så kräver.
Referens / Specialistgrupper
I enlighet med urvalsmodellen är en viktig gruppering de kommunövergripande Referens/Specialistgrupper som finns för uppföljning och utformning av tjänster och paket. Initialt
bedöms tre områden behöva egna grupper; IT / telefoni, Fastighet samt Kontorsarbetsplats.
Dessa områden är förvaltningsöverskridande och breda. Förvaltningsunika behov behandlas i
ordinarie leverantörs-/kundförhållande.

Urvalsmodell för interna tjänsteleveranser, Facility Management,
i Varbergs kommun
Vid utformning av en modell för interna tjänster så finns ett antal frågeställningar som bör
hanteras. Tjänstemodeller hanterar val och alternativ inom områdena flexibilitet, utformning,
beslutsapparat, finansiering och utförande.
Genom att för varje del välja väg så gör matrisupplägget att vi renodlar något av den
komplexitet som finns och vi minskar risken att blanda samman t.ex. tjänsteform, urval och
finansieringsformer.
Modellmatrisen i Varberg anger:
• Om tjänsten är obligatorisk, samordnad eller valfri.
• Hur tjänstens komplexitet ser ut i form av basutbud, tilläggstjänster och servicenivåer.
• Hur tjänsten utformas.
• Hur utbud och servicenivåer beslutas.
• Hur tjänsten finansieras; av Central RAM eller av förvaltningarna.
• Vem som kan leverera tjänsten.

Steg 1: Obligatorisk, samordnad eller valfri
Valet mellan att låta en tjänst vara obligatorisk, samordnad eller valfri bygger på avvägningar
och ställningstaganden utifrån olika argument som kan komma ur ett leverantörs- eller
kundperspektiv, men som även kan ha sin grund i organisation och styrning eller vara
politiska/ideologiska.
Det finns argument för att låta tjänster samordnas i form av bl.a. effektivitet, tydlig enhetlig
avsändare samt kompetenskraftsamling vad gäller t.ex. upphandling och serviceleverans.
Detta vägs mot argument för valfrihet som t.ex. ökad flexibilitet, större individuell
verksamhetsanpassning samt större möjlighet till jämförelse och konkurrens som medel för att
pressa priser och effektivitet.
Utöver att vara samordnad eller valfri kan vissa tjänster även beslutas vara obligatoriska. Då
handlar det ofta om en tjänst eller funktion som är av vikt för att stärka/tydliggöra
kommunprofilen eller för att särskilt betona helheten och kommuntillhörigheten, men det kan
också handla om effektivitet och transparens i kommunkoncernen genom att alla använder
t.ex. samma ekonomi- eller andra system.
Obligatorisk
•Tjänster som alla skall ha.
• Av särskild vikt för
helhetsintryck, enad bild utåt
eller effektiviserande

Samordnad
•Tjänster som många i
kommunen behöver.
•Effektivt, likartade
behov

Valfri
•Förvaltningar kan själva välja.
•Kan finnas många olika behov
och olika lösningar för
nämnder och bolag

Exempel:
Obligatoriskt; Alla i organisationen skall ha en e-postadress som slutar på varberg.se. Samordnat; Bilpoolen
administreras av SER, Vill man använda bilpool är det enda alternativet, men förvaltningarna måste ej använda
tjänsten. Valfritt; catering kan beställas av valfri upphandlad leverantör.

Steg 2: Finansieringsalternativ
I valet av finansieringsform kan man lite förenklat säga att man antingen finansierar det som
skall utföras från en gemensam central budget, eller fördelar kostnaderna kopplat till den
punkt där service eller tjänst utförs. Däremellan finns många kombinationer, t.ex. att grunden
finansieras centralt medan varje avrop/användning finansieras kopplat till leveransen.

Central ram
Finansierat via central RAM för att förenkla
administrationen utan att det blir orättvist
eller driver fel beteende, tex post eller
konferenslokaler.

Central ram medför för befintliga tjänster en
ev. budgetomfördelning medan det i
framtiden, för nya tjänster, blir en del av
budgetprocessen.

Förvaltningsfinansiering
Är lämpligt då det kan förkomma
förbrukningsskillnader och man vill låta
förvaltningar både stå för, vara medvetna
om och kunna påverka de beteenden och
kostnader som tjänsterna medför. Exempel:
telefoner och abonnemang, leasingfordon,
lokalvård.
Förvaltningsfinansierade tjänster kan
debiteras på två olika sätt:
•Fakturering baserat på debiteringsnycklar,
t.ex. städning efter kvadratmeter.
•Fakturering baseras på verklig förbrukning,
t.ex. catering.

Exempel: Kommunens telefonväxel och e-postsystem används av alla och ingen kan välja någon annan
telefonväxel eller e-post till sin förvaltning, då är denna naturlig att ha som samordnad, men även lämpligen
centralt ramfinansierad. Varje förvaltnings behov av mobiltelefoner kan däremot se olika ut och de kostnaderna
bör hamna på respektive förvaltning.

Steg 3: Basutbud, tilläggstjänster och servicenivåer
Man kan ofta identifiera en grundläggande / enhetlig basnivå på innehållet i en tjänst, då är
det den som gäller för kommunen som helhet. Hur den nivån sätts och harmoniseras varierar
mellan tjänsterna. (Se val 4: Tjänsternas utformning).
Om man identifierar olika behov kan dessa hanteras antingen med tilläggstjänster eller med
olika servicenivåer. Syftet med en tjänstekatalog uppbyggd på bastjänster, tilläggstjänster och
servicenivåer är att skapa en transparens; man har ofta en valmöjlighet, man vet vad man får
och man vet vad man betalar för.
Exempel: Lokalvård av kontorslokaler har en grundnivå, s k bastjänst. Utöver denna kan man ge möjlighet att
beställa t.ex. tätare städ-intervall, d.v.s. en högre servicenivå med samma tjänsteinnehåll. Man kan även ge
möjlighet att beställa tilläggstjänster som behövs, men som ej ingår i baspaketet, t.ex. flyttstädning.

Steg 4: Tjänsternas utformning
I valet av arbetsmetod för utformning av tjänster så finns ett antal parametrar som styr
behovet av metod. Är tjänsten t.ex. tekniskt komplex, medför den påverkan på andra delar, är
den av generell karaktär, eller är den viktig för kunderna att välja utan att egentligen få stor
kostnadspåverkan? Dessa och många andra frågor försöker modellen ringa in genom följande
urvalsmetoder:
Policies - kommunnytta

•Lämpligt när man vill ha en enhetlig behandling av
övergripande frågor som rör tex medarbetare, medborgare,
miljö, säkerhet etc..
•Valet av tjänst ligger på en politisk eller strategisk nivå. T.ex.
Miljöpolicy, säkerhetspolicy.
•Policies, strategier och riktlinjer beslutas i enlighet med
kommunens styrdokumentstruktur.

Referens/Specialistgrupp •Lämpligt när t.ex. behovet av expertis är mer påtagligt men
– kommunnytta och
man ändå vill förankra tjänst eller utförande. Samordnat.
förvaltningsnytta
•Valet av tjänst ligger på en taktisk nivå. T.ex. IT-verktyg,
lokaler, möbler och baslokalvård.
•Förslag tas fram av SER efter avstämning med Specialistgrupp
och beslutas av kommunledningen.
•Det finns tre grupper; IT/telefoni, Fastighet samt
”Kontorsarbetsplats”
Fokusgrupp –
brukarnytta

•Lämpligt när många är berörda och man kan ha olika
uppfattning om innehåll och utförande men det ändå har ett
värde av att tjänsterna är harmoniserade. Brukarinflytande är
extra viktigt.
•Valet av tjänst ligger på en operativ nivå, t.ex. val av
kontorsmateriel, kaffe, utrustning av konferensrum. Deltagare
kan vara t.ex. husråd, assistenter, ev. brukare.
•Förslag tas fram av SER som följer fokusgruppens
rekommendation

Expertstöd

•Lämpligt när användarna har liten möjlighet att ha synpunkter
på vare sig tjänst eller utförande. T.ex. Elförsörjning.
•Förslag tas fram och beslutas av SER i linje med gällande lagar
och regler samt interna och externa policies.

Exempel: Urvalsmatris

Tjänsteexempel

Val 1:
Obligatorisk,
samordnad eller
valfri

Telefonväxel
Bilpool
Konferensrumutrustning
Catering

Obligatorisk
Samordnad
Samordnad

Val 2:
Central ram
eller
Förvaltningsfinansierat
Central ram
Förvaltningsfin.
Central ram

Valfri

Förvaltningsfin.

Val 3:
Basutbud,
Tilläggstjänst
eller
Servicenivå
Basutbud
Servicenivå
Basutbud

Val 4:
Policies,
Specialistgrupp,
Fokusgrupp,
eller Expertstöd
Policy
Specialistgrupp
Fokusgrupp
upphandlade
ramavtal

Steg 5: Leverans
Det sista valet i tjänstekedjan handlar om själva utförandet, eller leveransen av tjänsten. Är
det en obligatorisk eller en samordnad tjänst så sker alltid leveransen via serviceförvaltningen,
SER. Detta innebär inte per automatik att den utförs internt. Exempel på detta kan vara
telefoni eller lokalvård som båda är samordnade och utförs av externa leverantörer via SER.
Även valfria tjänster kan utföras via SER, men då finns även möjlighet att upphandla externa
alternativ. Ett exempel på detta kan vara catering som är en helt valfri och
förbrukningskopplad tjänst och som kan beställas internt eller via externt upphandlad
avtalsleverantör.
-

Leverans-/kundförhållande med intern aktör sker genom en tjänsteöverenskommelse.
Leverans av extern aktör sker genom avtal kopplade till upphandling.
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7. Granskning av drift och skötsel av
anläggningar och samverkan med föreningsliv
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
1. översända yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av drift och
skötsel av anläggningar och samverkan med föreningsliv” till revisonen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en
granskning av hur kommunen samverkar med föreningsliv kring drift och
skötsel av olika former av anläggningar/byggnader. Vilken syn finns på
föreningslivets engagemang och vilken vilja finns till att låta föreningslivet
sköta anläggningar och istället betala bidrag för denna skötsel.
Syftet med granskningen är att bedöma om kultur- och fritidsnämnden har
rutiner och arbetssätt som kan anses effektivt och samtidigt bevarar
anläggningarna och byggnader i gott skick.
Enligt revisionsrapporten är bedömningen att kultur- och fritidsnämnden
har ett arbetssätt som bevarar anläggningarna och byggnader i gott skick.
I de fall där det förekommer drift- och skötselavtal mellan nämnd och
föreningar följs efterlevnad av avtal upp kontinuerligt. Denna uppföljning
har införts i förvaltningens egenkontroll och genomgång av avtalen sker
årligen i december. Inspektioner av föreningars åtagande sker löpande
under året i samband med att förvaltningens idrottsplatsskötare är ute på
anläggningarna.
Genomförd granskning har visat att det inte finns några, av nämnden,
beslutade riktlinjer eller rutiner för hur förvaltningen ska förhålla sig till
samverkan med föreningarna i kommunen gällande drift och skötsel av
anläggningar. Dock finns det sedan lång tid tillbaka en politisk vilja och
tradition att föreningarna ska vara involverade och engagerade i
anläggningarna. Detta för att skapa ett ansvarstagande som leder till bättre
skötsel. Granskningen visar att denna vilja och tradition är bekant och
implementerad hos nämnd, förvaltning och föreningsliv.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2018-11-07
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Revisionen rekommenderar nämnden två förbättringsområden som
redovisas nedan tillsammans med nämndens svar:
1. Nämnden rekommenderas att formalisera den politiska
traditionen och viljan för att säkerställa att nya såväl som
befintliga politiker, tjänstemän, föreningar och medlemmar har
förståelse för vad traditionen och viljan innebär och att inga
otydligheter mellan parterna uppstår.
Kultur- och fritidsnämnden har sedan lång tid tillbaka haft drift–
och skötselavtal med framförallt idrottsföreningar. Dessa avtal är
utformade på ett sådant sätt att ersättning betalas för arbetsinsatser
som enligt avtalet tydliggörs. Arbetsinsatserna kan bestå av
bevattning och linjering av fotbollsplaner, städning av
omklädningsrum, upplåsning och låsning av utrymmen i samband
med uthyrning.
Förvaltningen kommer att arbeta fram tillämpningsanvisningar
gällande avtal med föreningar där den politiska viljan tydliggörs.
Dessa tillämpningsanvisningar beslutas av kultur- och
fritidsnämnden.
2. Nämnden rekommenderas att se över möjligheterna till
samordning och samutnyttjande av resurser, exempelvis med
andra förvaltningar eller kommunens bostadsbolag.
Dialog vad det gäller underhåll av anläggningar sker kontinuerligt
med serviceförvaltingen. Vad det gäller drift och skötsel av
anläggningar kräver det i stor utsträckning specialkunskaper och
specialmaskiner till exempel arbete i ishall och skötsel av
fotbollsplaner. Denna kompetens och utrustning finns endast inom
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Nämnden är dock
positiv till ytterligare samordning och samnyttjande med andra
aktörer där förvaltningen bedömer att det bidrar till effektivare
resursanvändning samt under förutsättning att drift och underhåll
inte påverkas negativt.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Granskning av drift och skötsel av anläggningar och
samverkan med föreningsliv”
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Revisionen

Utdragsbestyrkande

Datum

Beslutsförslag
2018-10-29
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Dnr: KFN 2018/0089-3

Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av drift och skötsel av anläggningar
och samverkan med föreningsliv
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
1. översända yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av drift och
skötsel av anläggningar och samverkan med föreningsliv till revisonen.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en
granskning av hur kommunen samverkar med föreningsliv kring drift och
skötsel av olika former av anläggningar/byggnader.
Vilken syn finns på föreningslivets engagemang och vilken vilja finns till att
låta föreningslivet sköta anläggningar och istället betala bidrag för denna
skötsel.
Syftet med granskningen är att bedöma om kultur- och fritidsnämnden har
rutiner och arbetssätt som kan anses effektivt och samtidigt bevarar
anläggningarna och byggnader i gott skick.
Enligt revisionsrapporten är bedömningen att kultur- och fritidsnämnden har
ett arbetssätt som bevarar anläggningarna och byggnader i gott skick.
I de fall där det förekommer drift- och skötselavtal mellan nämnd och
föreningar följs efterlevnad av avtal upp kontinuerligt. Denna uppföljning har
införts i förvaltningens egenkontroll och genomgång av avtalen sker årligen i
december. Inspektioner av föreningars åtagande sker löpande under året i
samband med att förvaltningens idrottsplatsskötare är ute på anläggningarna.
Genomförd granskning har visat att det inte finns några, av nämnden,
beslutade riktlinjer eller rutiner för hur förvaltningen ska förhålla sig till
samverkan med föreningarna i kommunen gällande drift och skötsel av
anläggningar. Dock finns det sedan lång tid tillbaka en politisk vilja och
tradition att föreningarna ska vara involverade och engagerade i
anläggningarna. Detta för att skapa ett ansvarstagande som leder till bättre
skötsel. Granskningen visar att denna vilja och tradition är bekant och
implementerad hos nämnd, förvaltning och föreningsliv.
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Revisionen rekommenderar nämnden två förbättringsområden som redovisas
nedan tillsammans med nämndens svar:
1. Nämnden rekommenderas att formalisera den politiska
traditionen och viljan för att säkerställa att nya såväl som
befintliga politiker, tjänstemän, föreningar och medlemmar
har förståelse för vad traditionen och viljan innebär och att
inga otydligheter mellan parterna uppstår.
Kultur- och fritidsnämnden har sedan lång tid tillbaka haft drift – och
skötselavtal med framförallt idrottsföreningar. Dessa avtal är
utformade på ett sådant sätt att ersättning betalas för arbetsinsatser
som enligt avtalet tydliggörs. Arbetsinsatserna kan bestå av bevattning
och linjering av fotbollsplaner, städning av omklädningsrum,
upplåsning och låsning av utrymmen i samband med uthyrning.
Förvaltningen kommer att arbeta fram tillämpningsanvisningar
gällande avtal med föreningar där den politiska viljan tydliggörs. Dessa
tillämpningsanvisningar beslutas av kultur- och fritidsnämnden.
2. Nämnden rekommenderas att se över möjligheterna till
samordning och samutnyttjande av resurser, exempelvis
med andra förvaltningar eller kommunens bostadsbolag.
Dialog vad det gäller underhåll av anläggningar sker kontinuerligt med
serviceförvaltingen. Vad det gäller drift och skötsel av anläggningar
kräver det i stor utsträckning specialkunskaper och specialmaskiner ex.
arbete i ishall och skötsel av fotbollsplaner. Denna kompetens och
utrustning finns endast inom kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde. Nämnden är dock positiv till ytterligare samordning
och samnyttjande med andra aktörer där förvaltningen bedömer att det
bidrar till effektivare resursanvändning samt under förutsättning att
drift och underhåll inte påverkas negativt.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Granskning av drift och skötsel av anläggningar och
samverkan med föreningsliv”

2018-10-29

Samråd
Sker med FSG

Kultur- och fritidsnämnden
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Ordförande
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Vice ordförande
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1

Bakgrund och syfte
Vi har av Varbergs kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av
hur kommunen samverkar med föreningsliv kring drift och skötsel av olika former av
anläggningar/byggnader. Vilken syn finns på föreningslivets engagemang och vilken
vilja finns till att låta föreningslivet sköta anläggningar och istället betala bidrag för
denna skötsel.
Syftet med granskningen är att bedöma om kultur och fritidsnämnden har rutiner och
arbetssätt som kan anses effektivt och samtidigt bevarar anläggningarna och
byggnader i gott skick.
I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:
Hur ser det övergripande ansvaret och styrningen ut när det gäller drift och
skötsel av anläggningar?
Hur är avtalen om drift och skötsel av anläggningar utformade? Är de. aktuella,
gällande, enhetliga och rättvisa?
·
Finns möjligheter till särlösningar (exempelvis anläggningar på landsbygden,
exempel Tvååker)
Hur samordnas och samutnyttjas resurser i form av underhåll, gräsklippning etc.
(exempelvis med bostadsbolaget och föreningar emellan)?
Hur följs avtalen upp och hur hanteras brister/avvikelser?
Hur upplevs kvaliteten vara i nuvarande skötsel?
Uppmuntras ideellt engagemang vad gäller drift och skötsel av anläggningar?

2

Avgränsning
Granskningen omfattar kultur- och fritidsnämnden.

3

Revisions kriterier
Vi kommer att bedöma med utgångspunkt från:
Tillämpbara interna regelverk och policyer.

4

Metod
Granskningen kommer ske genom att granskning av dokument samt intervjuer med
berörda. Någon/några representanter från föreningslivet kommer kontaktas
upplysningsvis.

2
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5

Projektorganisation
Granskningen kommer genomföras av Lars Jönsson, certifierad kommunal
yrkesrevisor och Ida Knutsson, verksamhetsreviso r. Kristian Gunnarsson,
kundansvarig är kvalitetssäkrare i granskningen .

6

Prövning av oberoende och integritet
Vi har i enlighet med Skyrevs rekommendationer prövat vårt oberoende. Vi har inte
funnit några sådana omständigheter som tyder på att vårt oberoende och integritet kan
ifrågasättas.

7

Tidplan
Granskningen kan påbörjas under maj/juni och avrapporteras under september/oktober
månad.

8

Introduktion och avrapportering
Introduktion av granskningen sker med förvaltningschef.

9

Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring av granskningen och revisionsrapporten sker i enlighet med KPMGs
gällande rutiner.

2018-03-27
KPMG AB
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Revisorerna

Till
Kultur- och fritidsnämnden

Revisionsrapport: "Granskning av drift och skötsel av anläggningar"
KPMG har på vårt uppdrag biträtt i rubricerad granskning.
På revisionsmöte den 10 oktober 2018 har vi i egenskap av revisorer fått del av
revisionsrapporten från KPMG.
Härmed överlämnar vi rapporten till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den
10 december 2018.

Ordförande
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Varbergs kommun
Granskning av drift och skötsel av anläggningar och samverkan med föreningsliv
2018-10-10

1
Vi har av Varbergs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen
samverkar med föreningsliv kring drift och skötsel av olika former av
anläggningar/byggnader. Syftet med granskningen är att bedöma om kultur och
fritidsnämnden har rutiner och arbetssätt som kan anses effektivt och samtidigt bevarar
anläggningarna och byggnader i gott skick. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2018.
Genomförd granskning har visat att det inte finns några, av nämnden, beslutade
riktlinjer eller rutiner för hur man i förvaltningen ska förhålla sig till samverkan med
föreningarna i kommunen gällande drift och skötsel av anläggningar. Det framkommer
dock vid intervju med både tjänstemän och politiker att det finns en politisk vilja och
tradition. Utgångspunkten är att man vill att föreningarna ska vara involverade och
engagerade i anläggningarna för att skapa ett ansvarstagande som leder till bättre
skötsel.
Ar 2014 uppmärksammade förvaltningen att de befintliga avtalen inte var enhetliga,
flertalet av avtalen var muntliga och det skiljde sig i bland annat ersättningsform. För att
få en bättre kontroll på avtalen och den kostnad som de medförde anställdes en
avtalshandläggare som hade till uppgift att granska samtliga avtal och utforma nya som
hade en enhetlig utformning och ersättningsform. I samband med vår granskning har vi
läst igenom samtliga avtal och har kunnat konstatera att de avtal som är upprättade
efter år 2014 utgår från samma mall och har således ett enhetligt utseende. Avtal
upprättade innan år 2014 innehåller samma information som de senare men ser något
annorlunda ut.
Uppföljning av avtalen fördes in i den interna kontrollplanen år 2014 och var länge en
stående punkt i planen. Uppföljningen har sedan dess blivit en punkt i förvaltningens
egenkontroll och genomgång av avtalen görs årligen i december. Vidare sker det
inspektioner av föreningarnas åtagande löpande i samband med att förvaltningens
vaktmästare är ute på anläggningarna. Efterlevnaden av avtalen är i huvudsak god.
Inget sa.mutnyttjande av resurser sker.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kultur och fritidsnämnden har ett arbetssätt
som bevarar anläggningarna och byggnader i gott skick. Vi kan dock konstatera att det
fortfarande finns avtal som gäller öppning och låsning av anläggningar och att dessa
borde ha sagts upp tidigare samt att man borde se över möjligheterna till
samutnyttjning av befintliga resurser mellan exempelvis kultur- och fritidsnämnden och
serviceförvaltningen för att driften och skötseln kan anses vara effektiv. Vi ser således
positivt på att avtalen gällande öppning och låsning är uppsagda.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnden
att formalisera den politiska traditionen och viljan för att säkerställa att nya såväl som
befintliga politiker, tjänstemän, föreningar och dess medlemmar har förståelse för
vad traditionen och viljan innebär och att inga otydligheter mellan parterna uppstår,

att se över möjligheterna till samordning och samutnyttjande av resurser,

exempelvis

med andra förvaltningar eller kommunens bostadsbolag.
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In

ni

Vi har av Varbergs kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av
hur kommunen samverkar med föreningsliv kring drift och skötsel av olika former av
anläggningar/byggnader. Vilken syn finns på föreningslivets engagemang och vilken
vilja finns till att låta föreningslivet sköta anläggningar och istället betala bidrag för
denna skötsel.

1

ränsning
Vi har av Varbergs kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av
hur kommunen samverkar med föreningsliv kring drift och skötsel av olika former av
anläggningar/byggnader. Vilken syn finns på föreningslivets engagemang och vilken
vilja finns till att låta föreningslivet sköta anläggningar och istället betala bidrag för
denna skötsel.
Syftet med granskningen är att bedöma om kultur och fritidsnämnden har rutiner och
arbetssätt som kan anses effektivt och samtidigt bevarar anläggningarna och
byggnader i gott skick.
I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:
Hur ser det övergripande ansvaret och styrningen ut när det gäller drift och
skötsel av anläggningar?
Hur är avtalen om drift och skötsel av anläggningar utformade? Är de aktuella,
gällande, enhetliga och rättvisa?
Finns möjligheter till särlösningar (exempelvis anläggningar på landsbygden,
exempel Tvååker)
Hur samordnas och samutnyttjas resurser i form av underhåll, gräsklippning etc.
(exempelvis med bostadsbolaget och föreningar emellan)?
Hur följs avtalen upp och hur hanteras brister/avvikelser?
Hur upplevs kvaliteten vara i nuvarande skötsel?
Uppmuntras ideellt engagemang vad gäller drift och skötsel av anläggningar?
Granskningen omfattar kultur- och fritidsnämnden.

2.2

Revisions kriterier
Vi kommer att bedöma med utgångspunkt från:
-

Tillämpbara interna regelverk och policyer.
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Granskningen kommer ske genom att granskning av dokument samt intervjuer med
berörda. Någon/några representanter från föreningslivet kommer kontaktas
upplysningsvis.
Rapporten är faktagranskad av förvaltningschef Christina Josefsson.

u

3
1

styrning
Granskningen visar att det inte finns några beslut eller riktlinjer gällande
föreningsskötsel av anläggningar i kommunal ägo. Det framkommer dock vid intervju
med både tjänstemän och politiker att det finns en politisk vilja och tradition som
sträcker sig tillbaka till 70-talet. Utgångspunkten är att man vill att föreningarna ska
vara involverade och engagerade i anläggningarna för att skapa ett ansvarstagande
som leder till bättre skötsel. De menar att om skötsel sker av den föreningen som
brukar anläggningen kommer skötseln vara bättre utförd och brukarna kommer vara
mer aktsamma då de har ett ansvar för att anläggningen sköts enligt avtalet.
Vid de kommunägda anläggningarna där inget skötsel- eller driftsavtal finns med en
förening ligger det övergripande ansvaret på kommunen. I de fall som det finns avtal
med en förening ligger ansvaret på föreningen, vad som ingår i ansvaret stipuleras i
avtalet (mer om avtal i avsnitt 3.2). Ingen förening har helt egen skötsel av en
kommunägd anläggning utan kommunen utför viss skötsel vid samtliga anläggningar.
Exempelvis klipper fritidsavdelningens vaktmästare gräset på samtliga kommunägda
anläggningar. Vid de anläggningar som är föreningsägda har kommunen inget ansvar
för att anläggningen sköts.
Tecknandet av avtal är delegerat till förvaltningen och nämnden medverkar enbart vid
fåtal tillfällen, beroende på omständigheterna. Ett exempel då nämnden har medverkat
vid avtalsteckning var vid upprättandet av avtalet mellan kommunen och Karl Gustavs
BK. Anledningen var att nämnden hade blivit tilldelade pengar från Kommunfullmäktige
för att kunna ge ett tillfälligt utökat bidrag till föreningen på grund av nedläggningen av
Karl Gustavs skola och som följd intäktsbortfall i form av hyresintäkter. Nämnden får
vid varje sammanträde en sammanställning om de beslut som har tagits i enlighet med
delegationsbeslut.

3.1.1

Kommentar/bedömning
Vi kan konstatera att såväl nämnden, förvaltningen och kommunens föreningar är
bekanta med den politiska viljan och traditionen som enligt nämnden finns inom
området för skötsel och drift av anläggningar. Trots att traditionen är implementerad
hos samtliga parter är det av vikt att den finns formaliserad för att säkerställa att nya
såväl som befintliga politiker, tjänstemän, föreningar och dess medlemmar har
förståelse för vad traditionen och viljan innebär och att inga otydligheter mellan
parterna uppstår.
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Upprättade avtal mellan föreningar och Varbergs kommun gällande drift och skötsel av
anläggningar finns samlade i databasen Deal Manager. Det finns två typer av avtal;
driftavtal och skötselavtal. Driftsavtal innebär att föreningen driftar hela anläggningen
och det senare att föreningen sköter vissa delar. I skötselavtalen kan det exempelvis
ingå att föreningarna sköter linjering, bevattning och städning. Det finns även
skötselavtal, upprättade innan år 2014, där föreningen åtar sig att sköta öppning och
låsning av anläggningen och i gengäld får de ett antal timmar fri nyttjanderätt. Utöver
dessa avtal så betalas driftsbidrag ut till de föreningar som själva äger och driftar sina
anläggningar. Det finns tio upprättade skötselavtal, ett driftavtal samt tre avtal
angående driftsbidrag mellan kommunen och föreningar belägna i kommunen.
Ar 2014 uppmärksammade förvaltningen att utformningen av de dåvarande avtalen
skiljde sig och flertalet hade ett bristfälligt utförande. Flertalet av avtalen var även
muntliga och det skiljde sig i bland annat ersättningsform. Föreningarna ersattes ofta i
form av gratis nyttjanderätt vilket gjorde det svårt att budgetera för förvaltningens
faktiska kostnad för drift och skötsel. För att få en bättre kontroll på avtalen och den
kostnad som de medförde anställdes en avtalshandläggare som hade till uppgift att
granska samtliga avtal och utforma nya som hade en enhetlig utformning och
ersättningsform.
I samband med granskningen har vi läst igenom samtliga avtal och har kunnat
konstatera att de avtal som är upprättade efter år 2014 utgår från samma mall och har
således ett enhetligt utseende. I dessa avtal specificeras antal timmarna för att få en
bild av den faktiska kostnaden. Avtal upprättade innan år 2014 ("låsavtalen") innehåller
samma information som de senare men ser något annorlunda ut. Enligt de
lokalbokningsregler som finns inom kommunen ska hyrande part avhämta nyckel hos
kommunen för att låsa upp och låsa anläggningen vid hyrestillfället. Föreningarna som
har "låsavtal" med kommunen får således betalt för ett åtagande som de egentligen
inte behöver utföra. Varför förvaltningen inte sa upp dessa avtal i samband med
genomgången av avtal år 2014 beror, enligt intervjuade tjänstemän, på att det skulle
innebära ett större operativt arbete för kommunen än vad man skulle tjäna på att säga
upp dessa. Vi kan dock konstatera att samtliga avtal i denna form nu är uppsagda och
löper ut i april 2019.
Samtliga avtal är vid tidpunkt för granskningen aktuella. Det framkommer dock vid
intervjuer med tjänstemän att de avtal där ersättningsformen är fri nyttjanderätt, är
uppsagda då man istället vill gå mot avtal med ersättning i form av
kontantutbetalningar. Kontantutbetalningar innebär att föreningen får ersättning i form
av pengar istället för fri nyttjanderätt. Dessa avtal kommer omförhandlas under hösten
2018 samt våren 2019.
I befintliga avtal skiljer sig den specificerade ersättningens värde, i form av
nyttjanderätt (antal timmar), något mellan avtalen. Samtliga värden är beräknade enligt
"Kultur- och fritidsnämnden hyror och avgifter 2014", skillnaden beror således inte på
att föreningarnas ersättning är beräknad på olika sätt eller att de har fått olika villkor
utan beror endast på anläggningens utformning och formen för nyttjandet. Vid samtal
med politiker och tjänstemän framkommer att särlösningar inte är möjligt utan alla
föreningar behandlas lika och har samma rätt till bidrag. Det innebär att föreningarna
inte kan förhandla till sig olika nivå av bidrag och därmed få olika förutsättningar att
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klara uppdraget att sköta eller drifta anläggningen. I fallet med Tvååker godkände inte
föreningen den timersättning som kommunen erbjöd, således slöts inget avtal.
Vi kan genom våra intervjuer konstatera att uppmuntran till ideellt engagemang endast
sker vid möten med föreningarna där man förmedlar att man har en positiv syn på att
föreningarna sköter och driftar anläggningarna de nyttjar. Nämnden och förvaltningen
framför att man ser en minskning av antal skötselavtal samt att den skötsel som
föreningarna utför har minskat i omfattning. Detta är enligt dem en effekt av ett
paradigmskifte som sker inom föreningslivet där de eldsjälar som tidigare funnits inom
föreningar börjar försvinna och att det är svårare för föreningarna att individer som
ställer upp ideellt, vilket kan leda till att föreningarna kan komma att be om högre
ersättning för att fortsätta drift eller sköta delar av anläggningen. Vilket är i linje med
vad föreningarna anser kan vara en faktor som skulle kunna påverka att föreningen
väljer att inte sluta avtal och därmed överlämna all skötsel till kommunen att utföra, att
föreningar inte erbjuds den ersättning som inte motsvarar vad föreningen anser deras
jobb är värt.

Kommentar/bedömning
Vi ser positivt på att de avtal, där ersättningen är fri nyttjanderätt, omförhandlas till avtal
med ersättningsform kontantutbetalning för att nämnden ska få insikt i vilken kostnad
drift och skötsel medför för kommunen och således kunna ha detta i åtanke vid
budgetering. Vi anser dock att avtalen upprättade tidigare än 2014 och gäller öppning
och låsning av anläggningar borde ha sagts upp tidigare, trots den låga kostnad som
det har medfört att ha kvar avtalen.

3.3

Uppföljning av avtal
Uppföljning av avtalen fördes in i den interna kontrollplanen år 2014 och var länge en
stående punkt i planen. Uppföljningen har sedan dess blivit en punkt i förvaltningens
egenkontroll och genomgång av avtalen görs årligen i december. Berörda tjänstemän
framför att de upplever att de har en bra struktur och ordning på de befintliga avtalen.
Avtalsdatabasen, Deal Manager, skickar automatiskt ut påminnelse när ett avtal på väg
att löpa ut, vilket gör att avtalen alltid är uppdaterade och aktuella.
Vi har vid genomläsning av avtalen konstaterat att det i samtliga skötselavtal,
upprättade år 2014 eller senare, står skrivet att kommunen har rätt att utföra
inspektioner minst en gång per år i syfte att säkerställa att föreningen sköter sitt
åtagande. Enligt intervjuade tjänstemän och föreningar sker inspektioner av
föreningarnas åtagande löpande i samband med att förvaltningens vaktmästare är ute
på anläggningarna i ärende att exempelvis klippa gräset. Efterlevnaden av avtalen är i
huvudsak god. Genomförda inspektioner har visat att det tidigare har funnits fall där
efterlevnaden har brustit gällande föreningens åtagande av städning, i dessa fall har
man fört dialog med föreningen. I avtalen stipuleras även att om någon part inte
fullföljer sina skyldigheter enligt avtalet, har motparten rätt att kräva att de avtalade
åtagandena fullföljs. Om detta inte sker inom 14 dagar har motparten rätt att häva
avtalet. Hävningsrätten föreligger inte om avtalsbrottet är att anses som ringa eller om
motparten kan hänvisa till extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat
undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Hävning av avtal har, enligt
uppgift från förvaltningen, inte behövt ske.
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Vi bedömer att den uppföljning som sker av avtal är ändamålsenlig och ser positivt på
att den är en punkt i förvaltningens egenkontroll.

av resurser
Enligt intervjuade tjänstemän sker ingen samordning eller samutnyttjning av befintliga
resurser mellan exempelvis olika förvaltningar, bostadsbolaget eller föreningar.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kultur och fritidsnämnden har ett arbetssätt
som bevarar anläggningarna och byggnader i gott skick. Vi kan dock konstatera att det
fortfarande finns avtal som gäller öppning och låsning av anläggningar och att dessa
borde ha sagts upp tidigare samt att man borde se över möjligheterna till
samutnyttjning av befintliga resurser mellan exempelvis kultur- och fritidsnämnden och
serviceförvaltningen för att driften och skötseln kan anses vara effektiv. Vi ser således
positivt på att avtalen gällande öppning och låsning är uppsagda.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnden

att formalisera den politiska traditionen och viljan för att säkerställa att nya såväl som
befintliga politiker, tjänstemän, föreningar och dess medlemmar har förståelse för
vad traditionen och viljan innebär och att inga otydligheter mellan parterna uppstår,
att se över möjligheterna till samordning och samutnyttjande av resurser, exempelvis
med andra förvaltningar eller kommunens bostadsbolag.

2018-10-10
KPMGAB

Lars Jöns n
Certifierad kommunal revisor

Ida Knutsson
Verksamhetsrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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8. Granskningsyttrande över förslag till detaljplan
för ändring av 1936 års stadsplan för Varberg
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
1. tillstyrka förslag 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

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

2

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning: Ändring av 1936 års stadsplan för
Varberg. Samrådshandling, upprättad 2018-05-08, Varbergs kommun.
Detaljplan för ändring av 1936 års Stadsplan för Varberg. Samråd,
sammanställning, upprättad 2018-09-28, Varbergs kommun.

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har i juni 2018 yttrat sig över samrådshandling
för ärendet. Nämnden beslutade tillstyrka innehållet i detaljplanen, med
kommentaren att det är viktigt att man i bygglovsprocessen säkerställer att
detaljplaneändringen inte medför stor påverkan på bebyggelsens exteriörer.
Även Kulturmiljö Halland och Länsstyrelsen har i sina samrådsyttranden
betonat risken att planändringen kan medföra incitament till exteriöra
förändringar som kan påverka kulturhistoriska värden negativt.
Kultur- och fritidsnämnden anser att framtagning och implementering av
skydds- och varsamhetsbestämmelser för planområdet är ett bra sätt att
minska risken för att kulturhistoriska värden förloras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Beslutsförslag
2018-11-05
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Kultur- och fritidsförvaltningen
Anna Frid,

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan
för 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.
Detaljplan för ändring av 1936 års Stadsplan för Varberg. Samråd,
sammanställning, upprättad 2018-09-28, Varbergs kommun.

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har i juni 2018 yttrat sig över samrådshandling för
ärendet. Nämnden beslutade tillstyrka innehållet i detaljplanen, med
kommentaren att det är viktigt att man i bygglovsprocessen säkerställer att
detaljplaneändringen inte medför stor påverkan på bebyggelsens exteriörer.
Även Kulturmiljö Halland och Länsstyrelsen har i sina samrådsyttranden
betonat risken att planändringen kan medföra incitament till exteriöra
förändringar som kan påverka kulturhistoriska värden negativt. Kultur- och
fritidsnämnden anser att framtagning och implementering av skydds- och
varsamhetsbestämmelser för planområdet är ett bra sätt att minska risken för
att kulturhistoriska värden förloras.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Katarina Sundberg
förvaltningschef
Protokollsutdrag

Anna Frid
kommunikatör
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Detaljplan för ändring av 1936 års Stadsplan för
Varberg
Varbergs kommun
Detaljplanen har varit på samråd under tiden den 24 maj 2018 till den 7 juni
2018. Samrådshandlingar har skickats till Länsstyrelsen, Kulturmiljö Halland,
Trafikverket, TeliaSoneraSkanova AB, Kommunstyrelsen, Barn- och
utbildningsnämnden, Hamn- och gatunämnden, Kultur- och fritidsnämnden,
Lantmäterimyndigheten, Miljö- och hälsoskyddsnämnden,
Räddningstjänsten, Servicenämnden, Socialnämnden, Näringslivs- och
destinationskontoret, Varberg Energi AB, Varbergsortens elkraft, Fortum
Ellevio, VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB), Hallandstrafiken,
Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Hyresgästföreningen, Posten,
Swedegas, samt till berörda sakägare.
Följande synpunkter har framförts under samrådstiden:

Statliga, kommunala och övriga remissinstanser
1. Länsstyrelsen, 2018-07-24
Samrådsyttrande över ändring av 1936 års stadsplan för Varberg, Varbergs
kommun
Ärendet
Planområdet ligger i centrala Varberg. Detaljplanens syfte är att ändra en
planbestämmelse i 1936 års stadsplan för Varberg och därmed möjliggöra för
fler lägenheter inom befintlig struktur. Planbestämmelsen "Kvartersmark där
byggnad får uppföras med högst 2 vån å till högst 7,5 meters höjd samt inredas
med lägenheter för högst 2 familjer" ändras och sista delen "samt inredas med
lägenheter för högst 2 familjer" utgår enligt förslaget. Stadsplanen bedöms i
övrigt funktionell vad gäller ändamål, exploateringsgrad och byggnadshöjd.
Gällande regleringar
Gällande detaljplan är 1936 års stadsplan för Varberg. Planens
genomförandetid har gått ut.
I fördjupningen av översiktsplanen för Varberg stadsområde anges att
förtätning med nya bostäder ska ske i framför allt stadsområdet. Förtätning
kan ske genom exempelvis ändrad användning av befintliga byggnader.
Delar av planområdet ligger inom det område i Varbergs innerstad som
omfattas av riksintresse för kulturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Planområdet ligger inom det område längs Hallandskusten som omfattas av
särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 4 och 2§ miljöbalken.
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Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
plan- och bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en
detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas,
- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,
- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser,
- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till
risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken
Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande
inte innebär en betydande miljöpåverkan.
Kulturmiljö
Planändringen kan komma att påverka kulturmiljövärden inom de angivna
områdena då byggnaders planlösningar, entrépartier och fönstersättningar
kan komma att påverkas som en följd av ändringen. Det är därför, liksom
alltid, av stor vikt att bygglovsprövning med mera sker med stor medvetenhet
vad gäller utformning, materialval och kvalitet vid eventuella förändringar.
Social hållbarhet
Planändringen innebär en flexibilitet som kan leda till en större variation i
storleken på lägenheter och fler typer av boendeformer inom befintlig
struktur. Ett resonemang om hur storleken på hushållen i Varberg och aktuellt
planområde ser ut och förväntas se ut i framtiden skulle kunna vara intressant
för att förstå konsekvenserna av planändringen.
Energi
I planbeskrivningen beskrivs att transporterna kan komma att öka till följd av
att planändringen kan medföra fler antal lägenheter. Förtätning kan innebära
en hushållning med resurser då transportsträckorna minskar i förhållande till
om ny mark tagits i anspråk utanför befintlig bebyggelse.
Kommentar: Mindre justeringar har gjort i planhandlingarna med
avseende befintliga och framtida boendeformer samt påverkan på
transportsträckorna. Ytterligare synpunkter är noterade men föranleder
inga ändringar i planhandlingarna.
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2. Kulturmiljö Halland, 2018-07-10
Angående samråd av ändring av 1936 års stadsplan för Varberg, Varbergs stad
och kommun, Ert dnr SBK-2017-2206
Kulturmiljö Halland har fått rubricerade ärende på remiss och kan komma
med följande synpunkter på planen.
Den föreslagna ändringen berör flera kulturmiljöer i Stadens karaktärer och
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Stadsplanen från 1936 tar inte hänsyn
till dagens bedömningar av kulturhistoriskt värde och miljöernas karaktär.
Det finns inga varsamhetsbestämmelser eller skyddsbestämmelser som
hanterar vilka drag som ska bevaras och hanteras med varsamhet för att
uppfylla Plan- och bygglagens paragraf 8:13 och 8:17. Att inrätta fler bostäder
inom befintliga hus kan medföra behov av förändringar i form av entréer,
fönster, takkupor, balkonger, tillbyggnader etc vilka kan vara helt planenliga
men påverkar husens karaktär.
Byggrätten i stadsplanen är ofta större än de hus som ligger på platsen. Det
finns inga rivningsförbud om den nu ändrade planen stimulerar till obegränsat
antal bostäder som kan rymmas inom byggrätten men inte ryms inom
befintligt hus.
Vidare har vi under senare år sett hur ombyggnation för att skapa fler
bostadslägenheter inom en befintlig byggnad kan medföra så stora
förändringar att det ställs nybyggnadskrav. Nybyggnadskraven i Boverkets
Byggregler (BBR) tar inte hänsyn till kulturhistoriska värden. Det går därmed
inte att utgå från att planändringen inte medför incitament till exteriöra
förändringar som påverkar kulturhistoriska värden negativt.
Att förtäta staden genom att tillåta fler lägenheter inom befintliga byggnader
kan vara en bra metod för att skapa fler bostäder och bevara kulturhistoriska
värden. Ur kulturmiljösynpunkt är det dock olämpligt att ta denna genväg att
ändra en detalj i en plan som är över 80 år gammal. Planändringar bör föregås
av djupare studier, utredningar och konsekvensanalyser för att hitta
planbestämmelser som är anpassade efter dagens lagstiftning och regelverk.
Kommentar: Det stämmer att det inte finns några
varsamhetsbestämmelser eller skyddsbestämmelser i stadsplanen som
reglerar vad som ska bevaras likt det som kan finnas i nyare
detaljplaner. Men det innebär inte att byggnader och strukturer inte är
skyddade. Vid bygglov ska varsamhetskravet (8 kap. 17 §) alltid
tillämpas och ett bygglov eller ett rivningslov ska även vägas mot andra
lagparagrafer i PBL. Förbud mot att förvanska en byggnad som är
särskild värdefull från kulturhistorisk synpunkt (8 kap. 13 § PBL), kravet
på hänsyn till stadsbilden och platsens kulturvärden (2 kap. 6§ PBL) och
kravet om en god form-, färg- och materialverkan (8 kap. 1§ PBL) ska
alla tillgodoses vid ett bygglov. Ett bygglov krävs för att uppföra ett nytt
hus eller flytta en byggnad till en ny plats, göra en tillbyggnad eller
väsentligt förändra en byggnads användning eller inreda ytterligare
någon bostad eller lokal. Inom ett detaljplanelagt område krävs det oftast
rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. En
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byggnads kulturhistoriska värde är då ett tillräckligt skäl (PBL 9 kap. 34
§) för att avslå en ansökan om rivningslov.
Stora delar av planområdet, framförallt de mer kulturhistoriskt berikade,
är också upptagna i olika kulturhistoriska dokument; bland annat
bebyggelseinventeringen och stadens karaktärer. Att ändra, komplettera
eller bygga nytt inom dessa strukturer kräver extra varsamhet och
begränsar förändringar inom fastigheterna.
Kommunen bedömer att de kulturhistoriskt värdefulla miljöer och
byggnader fortsatt är skyddade genom PBL och andra lagstiftelser vid
eventuella bygg- eller rivningslov.

3. Trafikverket, 2018-06-25
Ärendet
Planområdet omfattar en del av Varbergs stadsplan från 1936. Planområdet
består av de cirka 155 fastigheter som berörs av den aktuella
planbestämmelsen.
Syftet med ändringen av detaljplan är att ta bort planbestämmelsen som
begränsar antal bostadslägenheter per fastighet och på så vis möjliggöra för
fler lägenheter inom befintliga byggnadskroppar. Byggrätten i form av byggbar
mark, höjd och placering kommer att gälla enligt nuvarande bestämmelser.
Infrastruktur
Västkustbanan är utpekad som riksintresse i enlighet med § 3:8 Miljöbalken
och primärt stråk för farligt gods. Västkustbanan är av internationell betydelse
och ingår i det utpekade Trans European Transport Network, TEN-T nätet.
Varbergs hamn är utpekad som riksintresse i enlighet med § 3:8 Miljöbalken.
Trafikverkets synpunkter
Trafikverket har inget att invända mot att planändringen eftersom statlig
infrastruktur inte är direkt berörd.
Övrigt
Trafikverket noterar att förslaget överensstämmer med gällande
översiktsplanen.
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

4. Kommunstyrelsen, 2018-09-19
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. i samrådsskedet inte ha något att invända mot förslag till Ändring av 1936
års stadsplan för Varberg.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har lämnat begäran om yttrande över
samrådshandling gällande ändring av 1936 års stadsplan för Varberg.
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I dag gäller 1936 års stadsplan för delar av Varbergs stad. För cirka 155
fastigheter i stadsområdet reglerar planen att byggnader får inredas med
lägenheter för högst två familjer.
Syftet med ändringen är att ta bort planbestämmelsen som begränsar antal
bostadslägenheter och möjliggöra för fler lägenheter inom befintliga
byggnadskroppar. Innebärandes att ovan nämnda 155 befintliga fastigheter
kan tillåtas innehålla fler lägenheter än tidigare. Eventuella negativa
konsekvenser av genomförandet bedöms vara begränsade.
Gällande detaljplan, stadsplan för Varberg nr 1, är i övrigt funktionell vad
gäller ändamål, exploateringsgrad och byggnadshöjd. Ändringen ska läsas
tillsammans med underliggande detaljplan. Förslaget överensstämmer med
översiktsplanen. Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs
inte.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 augusti 2018, § 332; Arbetsutskottet beslutar återremittera
ärendet för förtydligande i beslutsförslaget.
Beslutsförslag 28 juni 2018.
Ändring av 1936 års stadsplan för Varberg - Samrådshandlingar, 8 maj 2018.
Övervägande
I gällande fördjupad översiktsplan för stadsområdet, antagen av
kommunfullmäktige 15 juni 2010, anges att en förtätning med nya bostäder
ska ske i framförallt stadsområdet. Samhällsutvecklingskontoret ser positivt
på en ändring enligt planförslaget, då det möjliggör för fler typer av
boendeformer inom befintlig struktur. En tätare stad, vilket planändringen
också möjliggör för, är positivt för exempelvis tillgången på närservice och
befolkningsunderlag för en utvecklad kollektivtrafik.
I den fördjupade översiktsplanen framgår av riktlinjerna för stadskärnans
omgivning att den blandade bebyggelsen ska behållas och utvecklas genom
komplettering och förnyelse samt att tillkommande bebyggelse ska utgå från
den aktuella platsens specifika kvaliteter och möjligheter.
En del av planområdet består av extra känsliga stadsmiljöer som omfattas av
riksintresse för kulturvård. Kompletterande tillägg i bebyggelsen ska
därför hanteras varsamt i kommande bygglovsärenden. Eftersom
ändringen inte medför någon ändring av exploateringsgrad eller utökning av
byggrätten, bedömer stadsbyggnadskontoret att föreslagen planändring inte
ska påverka bebyggelsen exteriört.
Med hänsyn till ovan ser samhällsutvecklingskontoret positivt till
planförslaget då det genom förtätning möjliggör ett bostadstillskott.
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

5. Barn- och utbildningsnämnden, 2018-06-29
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
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1. tillstyrka ändring av 1936 års stadsplan för Varberg och att förvaltningens
övervägande ska beaktas.
Beskrivning av ärendet
Planområdet omfattar en del av Varbergs stadsplan från 1936. Planområdet
består av de c:a 155 fastigheter som berörs av den aktuella planbestämmelsen.
Syftet med ändringen av detaljplan är att ta bort planbestämmelsen som
begränsar antal bostadslägenheter per fastighet och på så vis möjliggöra för
fler lägenheter inom befintliga byggnadskroppar. Byggrätten i form av byggbar
mark, höjd och placering kommer att gälla enligt nuvarande bestämmelser.
Beslutsunderlag
Plankarta, 1936 års stadsplan för Varberg
www.varberg.se/aktuellaplaner
Övervägande
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

6. Hamn- och gatunämnden, 2018-07-06
Yttrande angående samrådshandling gällande ändring av 1936 års stadsplan
för Varberg.
Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar
1. att tillstyrka samrådshandlingen för detaljplanen Ändring av 1936 års
stadsplan för Varberg.
Beslutet är taget enligt punkt 4a i nämndens delegeringsförteckning.
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av 1936 års
stadsplan för Varberg. Planförslaget syftar till att ta bort den planbestämmelse
som begränsar antal bostadslägenheter per fastighet och på så vis möjliggöra
för fler lägenheter inom befintliga byggnadskroppar. Byggrätten i form av
byggbar mark, höjd och placering ändras inte och kommer att gälla enligt
nuvarande bestämmelser. Ändringen berör ca 155 fastigheter.
Beslutsunderlag
Plankarta, 2018-05-08
Plan- och genomförandebeskrivning, 2018-05-08
Behovsbedömning, 2018-03-07
Övervägande
Planändringen ger möjlighet till ett ökat antal lägenheter inom stadsområdet
vilket kan leda till ett ökat antal trafikrörelser, behov av fler parkeringar och
lokala bullerstörningar. Parkeringar för boende kan inte ske på de allmänna
parkeringsplatserna utan måste lösas på varje enskild fastighet.
Om en eventuell byggnation ska ske på kvartersmark är det viktigt att
allmänplatsmark gata och gång- och cykelväg längs prioriterade vägar och
gator inte tas i anspråk under byggtiden av Varbergstunneln, detta för att
säkra tunnelprojektets framdrift och framkomligheten för gående, cyklister,
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kollektivtrafik och motorfordon.
Den föreslagna ändringen kan komma att användas för förtätning. När man
skapar möjlighet för fler boende kan det medföra högre exploatering av
fastigheten som i sin tur medför att fastighetens grönska minskar. Det är idag
och i framtiden betydelsefullt att grönska och friyta bevaras inom
planområdet. Därför bör varje tillämpning av den nya bestämmelsen vägas
mot hur befintlig friyta hanteras.
Ekonomi och verksamhet
Då ändring endast gäller kvartersmark förväntas hamn- och gatuförvaltningen
inte få några kostnader.
Kommentar: Synpunkter noteras och tas i beaktning, men föranleder
ingen åtgärd.

7. Kultur- och fritidsnämnden, 2018-06-28
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att tillstyrka förslag 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 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
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bestämmelser bedöms påverkan på bebyggelsen exteriört vara begränsad.
Beslutsunderlag
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.
Övervägande
Området som berörs av förslaget innehåller 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,
föreslår kultur- och fritidsnämnden att tillstyrka förslaget.
Kommentar: Synpunkter noteras, men föranleder ingen åtgärd.

8. Lantmäterimyndigheten, 2018-06-18
Lantmäterimyndigheten har erhållit förslag till detaljplan för samrådsyttrande
och har inga synpunkter.
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2018-09-17 (inkom försent)
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka samrådshandling till
detaljplan gällande ändring av 1936 år stadsplan för Varberg under
förutsättning att:
1.

i planbestämmelsen finns text om att bebyggelse ska klara av rådande
riktvärden för buller om ändringar i byggnader utförs på ett sådant sätt
att plan-och bygglagen aktualiseras t.ex. när bygglov söks.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret begär miljö- och hälsoskyddsnämndens (MHN)
yttrande över samrådshandling till detaljplan i rubricerat ärende.
Av planhandlingarna framgår bl.a. följande;
Allmänt
Planområdet omfattar en del av Varbergs stadsplan från 1936 och ca 155
fastigheter berörs av planändringen på en yta omkring 100 ooo m2. Syftet med
ändringen av detaljplanen är att ta bort planbestämmelsen som begränsar
antal bostadslägenheter och möjliggöra för fler lägenheter inom befintliga
byggnader medan byggrätt i form av byggbar mark, höjd och placering
fortsätta gälla i nuvarande bestämmelse. Inom planområdet består bebyggelse
nästan uteslutande av friliggande hus i trädgård. Byggnadernas placering på
fastigheten, våningsantal, arketoniska detaljnivå och storlek varierar.
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Översiktsplan
Förslaget ligger i linje med fördjupad översiktsplan för stadsområdet antagen
av kommunfullmäktige den 15 juni 2010. I den anges att en förtätning med
nya bostäder ska ske framförallt i stadsområdet. Förtätning kan ske genom
exempelvis ändrad användning av befintliga byggnader.
Detaljplan
Förslaget i detaljplanen avser att ta bort del av planbestämmelsen '7J2 7,5;
"Kvartersmark där bygg. får uppföras med högst 2 vån och till högst 7,5 m
höjd, samt inredas med lägenheter för högst 2 familjer". Ändringen avser
borttagandet av den del av bestämmelse som reglera antal bostadslägenheter
per byggnad och fastighet. Förslaget till ändringen innebär att byggrätten
kommer att fortsätta att gälla enligt nuvarande bestämmelser och samtliga
planbestämmelser fortsätter att gälla med undantag för den del av
bestämmelsen som föreslås tas bort.
Ändring av detaljplan för 1936 års stadsplan för Varberg innebär att texten
" ... samt inredas med lägenheter för högst 2 familjer" tas bort från
planbestämmelse "II2 7,5". Utgår gör också delen§ 9 Bostadslägenheters
anordning med texten "Å område, betecknat med indexsiffra 2, får endast
uppföras byggnader innehållande högst två bostadslägenheter".
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Syftet med ändringen möjliggör för fler lägenheter inom befintlig struktur. I
övrigt regleras bebyggelsegraden och utformning enligt gällande detaljplan,
stadsplan för Varberg (detaljplan 1). Då förslaget inte medför någon ändring av
exploateringsgraden eller utökning av byggrätten bedöms ändringen inte
påverka bebyggelsen exteriört.
Övervägande
Den föreslagna ändringen bedöms inte bidra till ökningar av störningar såsom
buller i förhållande till vad gällande detaljplan medger.
För detaljplan som tas fram som även omfattar äldre bostäder står det på
Boverkets hemsida bland annat att "krav om buller bara kan ställas när
byggnaden ändras på ett sådant sätt att plan-och bygglagen aktualiseras, t.ex.
när bygglov söks eller någon annan åtgärd utförs som regleras av
utformningsbestämmelserna. Detaljplanens bestämmelse gäller alltså på
samma sätt vid nybyggnad som vid förändring av befintlig bebyggelse. Vidare
står det att kommunen behöver ange de planbestämmelser som behövs för att
även den befintliga bebyggelsen ska klara riktvärdena för buller, även om
dessa krav inte faller ut förrän fastighetsägaren vill gör en åtgärd.
Miljö-och hälsoskyddsnämnden anser att text om rådande riktvärden för
buller ska finnas med i planbestämmelsen om ändringar i byggnader utförs på
ett sådant sätt att plan-och bygglagen aktualiseras t.ex. när bygglov söks.
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
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planförslag avstyrkas i granskningsyttrande.
Beslutsunderlag
Miljö-och hälsoskyddsförvaltningens beslutsförslag från den 20 juli 2018.
Miljö-och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 27 augusti
§ 73.
Kommentar: Planändringen gäller ett tillägg i planen vilket innebär att
hela den lämplighetsprövning som krävs vid framtagandet av en ny
detaljplanen inte ska tillämpas. Det innebär också att ingen ny
genomförandetid sätts. De krav som finns i plan- och bygglagen ställs så
fort byggnaden ändras på ett sådant sätt att plan- och bygglagen
aktualiseras. Att tillskapa nya lägenheter i befintliga byggnadskroppar
kräver bygglov och då aktualiseras plan- och bygglagen. Gällande buller
så ska bullerhänsyn tas om bostäder kommer att bli exponerade för
buller. Ett startbesked kan inte ges om bullerminskande åtgärder inom
byggnaden inte uppfyller kraven i plan- och bygglagen med tillhörande
föreskrifter. Ändringen medför inga ändringar beträffande bullerfrågan
än vad gällande detaljplan medger. Planbeskrivningen kompletteras med
ytterligare text om buller, yttrandet föranleder annars inga ändringar i
planhandlingarna.

10. Räddningstjänsten, 2018-06-14
Räddningstjänsten har inget att erinra mot planändringen i sig. Dock bör det
påpekas att det vid ombyggnation av befintliga hus är viktigt att brandskyddet
beaktas med avseende på utrymning, brandspridning via fasad,
brandcellsindelning etc.
Kommentar: Synpunkter noteras, men föranleder ingen åtgärd.

11. Socialnämnden, 2018-07-02
Beslut
Arbets- och planeringsutskottet beslutar
1. godkänna förvaltningens beslutsförslag daterad den 31 maj 2018 som
eget yttrande till byggnadsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret, Varbergs kommun har till socialnämnden översänt
samrådshandling gällande ändring av 1936 års stadsplan för Varberg.
Planområdet omfattar en del av Varbergs stadsplan från 1936. Planområdet
består av cirka 155 fastigheter och en total yta på cirka 100 000 kvm. Området
utgörs nästan uteslutande av fastigheter med friliggande hus i trädgård. I
gällande fördjupande översiktsplan för stadsområdet från 2010 anges att en
förtätning med nya bostäder ska ske framför allt i stadsområdet. Förtätning
kan ske genom ex. ändrad användning av befintliga byggnader.
Syftet med ändringen av detaljplanen är att ta bort planbestämmelserna som
begränsar antal bostadslägenheter per fastighet och på så vis möjliggöra för
fler lägenheter inom befintliga byggnadskroppar. Byggrätten i form av byggbar

Samrådsredogörelse
2018-05-30

12 (18)

mark, höjd och placering kommer att gälla enligt nuvarande bestämmelser.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens beslutsförslag den 31 maj 2018
Plankarta
Övervägande
Socialnämnden har inget emot förslaget men det är viktigt att hänsyn tas till
tillgängligheten och att det byggs flerfamiljshus med hyresrätter för att
möjliggöra att personer som inte har råd att köpa en bostad kan bo i staden.
Kommentar: Synpunkter noteras, men föranleder ingen åtgärd.

12. Fortum, Ellevio, 2018-07-10
Samråd gällande ändring av 1936 års stadsplan för Varberg
BN SBK-2017-2206
Med hänvisning till handlingar i rubricerat ärende, får vi meddela följande.
Området ligger utanför Ellevios koncessionsområde.
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

13. Varberg Energi AB, 2018-06-27
Vi har tagit del av planhandlingar samt utredningar och har utöver detta inget
att erinra.
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen åtgärd.

14. Vatten & Miljö i Väst AB, 2018-06-20
Vatten och avlopp
VA-huvudmannen önskar att några mindre redaktionella ändringar görs i
plan- och genomförandebeskrivningen när det gäller VA för följande stycken:




Konsekvenser sida 12 under Påverkan på vatten. Stycket beskriver att
viss mer hårdgjord yta kan tillkomma på fastigheterna för parkeringen
men att detta är marginellt. VA-huvudmannen vill att ytterligare
hårdgjorda ytor på kvartersmark ska avvattnas mot gräsytor eller
andra genomsläppliga ytor inom fastigheten. Alternativt att
parkeringsytorna anläggs med genomsläppliga material såsom grus
eller markarmering.
Detta för att möjliggöra infiltration och rening enligt
Dagvattenanvisningarna förutsatt att marken inte är förorenad.
Genomförande av projekt under Tekniska frågor sida 14. Stycket
beskriver eventuella marksanering eller andra åtgärder samt att
fastigheterna är anslutna till verksamhetsområde för VA. Förslag till ny
text. Eventuell marksanering och andra åtgärder inom den egna
fastigheten bekostas av fastighetsägaren. Fastigheterna ligger inom
antaget verksamhetsområde för spill- dag- och dricksvatten och är
anslutna till de allmänna VA-ledningsnäten.

VA-huvudmannen vill upplysa att en förändring av antal lägenheter inom
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befintlig byggnad kommer påverka VA-taxans förbrukningsavgift och att det
är fastighetsägarens skyldighet att anmäla de ändringar eller andra
förhållanden som påverkar den. Minst tre månader före önskad inkoppling till
det allmänna ledningsnätet ska en VA-anmälan lämnas till VIVAB.
Avfallshantering
I området vid Tranebergsgatan finns några stickgator med vändplats. Man bör
därför vara medveten om att i de fall vändplatserna inte har tillräcklig radie
(9 m + hindersfri remsa) finns en risk att hämtning inte kan ske vid
fastigheten. Detta blir ett större problem för flerbostadshus än för
enbostadshus.
Kommentar: Plan- och genomförandebeskrivningen är justerad och
ytterligare synpunkter är noterade.

15. Naturskyddsföreningen, 2018-06-08
Tack, vi avstår från att yttra oss.
Kommentar: Noterat.

16. Naturvårdsverket, 2018-06-01
Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende.
Kommentar: Noterat.

17. TeliaSonera Skanova Access AB, 2018-05-30
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns
något att invända mot planförslaget. För digitala kartor samt utsättning
hänvisas till www.ledningskollen.se
Kommentar: Noterat.

Sakägare
18. Fastighetsägare, 2018-06-14, rad 12
Vi ställer oss starkt kritiska till ändring på planbestämmelsen angående
delområde 1 (Tranebergsgatan).
Då ändring på bestämmelserna här kommer öka trafiken på Tjädervägen.
Tjädervägen är redan för hårt belastad med trafik och ändring i
planbestämmelserna kommer göra det ohållbart.
Trafiksituationen måste tas med i beslutet då Tjädervägen är för hårt
trafikerad redan i dagsläget.
Kommentar: Möjligheten att kunna lösa parkering är något som tas med
i bedömningen vid var enskilt bygglov. I planbeskrivningen föreskrivs
att parkering förutsätts kunna lösas inom egen fastighet. Kan man i
bygglovsansökan inte visa på en hållbar parkeringslösning är
fastigheten inte lämplig för ändamålet och ett bygglov kommer då inte
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att beviljas. Förtätning kan innebära en hushållning med resurser då det
totala transportsträckorna minskar i förhållande till om ny mark tas i
anspråk utanför befintlig bebyggelse. Förtätning skapar också
befolkningsunderlag för ett utvecklat kollektivtrafiknät och närhet till
service för mer människor vilket minskar det totala bilanvändandet i
staden. Yttrandet föranleder inga ytterligare ändringar i
planhandlingarna.

19. Fastighetsägare, 2018-07-13, rad 24
Hej, vi tänker framföra några av våra synpunkter ang. planerna av ändring av
1936 års stadsplan Varberg, då vi är boende i delområde 2 och kommer
således bli påverkade om detta förslag går igenom.
Vi ifrågasätter bl. a. Ändring av detaljplan för 1936 års stadsplan för Varberg
innebär att " ... samt inredas med lägenheter för högst 2 familjer" utgår från
planbestämmelse "II ² 7,5". Även § 9 - Bostadslägenheters anordning., "Å
område, betecknat med indexsiffran 2, får endast uppföras byggnader
innehållande högst två bostadslägenheter", utgår.
Skulle dessa bestämmelser utgå skulle konsekvensen bli t.ex. ökad trafik och
sämre parkeringsmöjligheter etc. Flertalet hushåll har flera fordon och således
inte möjlighet att lösa detta inom egen fastighet. Det skulle även bli större
bekymmer för barnfamiljerna med ökad trafik, hastigheterna på gatorna i
dessa områden är ibland väldigt hög och man visar ingen hänsyn till att det är
mkt barn i området.
Kommentar: Möjligheten att kunna lösa parkering är något som tas med
i bedömningen vid var enskilt bygglov. I planbeskrivningen föreskrivs
att parkering förutsätts kunna lösas inom egen fastighet. Kan man i
bygglovsansökan inte visa på en hållbar parkeringslösning är
fastigheten inte lämplig för ändamålet och ett bygglov kommer då inte
att beviljas. Förtätning kan innebära en hushållning med resurser då det
totala transportsträckorna minskar i förhållande till om ny mark tas i
anspråk utanför befintlig bebyggelse. Förtätning skapar också
befolkningsunderlag för ett utvecklat kollektivtrafiknät och närhet till
service för mer människor vilket minskar det totala bilanvändandet i
staden. Yttrandet föranleder inga ytterligare ändringar i
planhandlingarna.

20. Fastighetsägare, 2018-07-23, rad 25
Hej!
Vi skriver angående ärendet ovan. Vi var närvarande på samrådet och
framförde synpunkter på fastigheternas minimistorlekar. Det är idag inte
specificerat för det berörda området. Vad vi har förstått på senare planlagda
villaområden från 70-talet framgår av planen en minimistorlek av tomterna.
Vi finner därför att det ska framgå vid fastställelse av den nya planen, en
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minimistorlek på ca 800 - 900 kvm. Detta för att bibehålla karaktären av
villabebyggelse och villaträdgårdar, samt möjlighet att parkera de boendes
bilar. Samt att den nya stadsplanen inte skall tillåta förtätning av området
genom delning av fastigheterna, såsom förekommit tidigare på Tranelyckan.
Kommentar: Stora delar av planområdet omfattas i nuläget av äldre
fastighetsplaner. En fastighetsplan är en plan som kommunen kan
använda för att styra hur område som ligger under detaljplan ska
indelas i fastigheter. För att ändra fastighetsindelningen inom en
fastighetsplan krävs ett upphävande av fastighetsplanen av
byggnadsnämnden. Upphävande av fastighetsplaner kan ofta ske med
”förenklat ändringsförfarande” som anges i 4 kap. 18 § plan- och
bygglagen. Processen består då av samråd, samrådsredogörelse, beslut
om ändring och laga kraft. Under samrådet ges möjlighet att lämna
synpunkter för att sedan ha rätten att överklaga beslutet.
Kommunens bedömning är att stora delar av planområdet redan är
säkrat vad gäller tomtstorlek genom gällande fastighetsplaner.
Yttrandet föranleder inga ytterligare ändringar i planhandlingarna.

21. Fastighetsägare, 2018-07-23, rad 26
Synpunkter på Ändring av 1936 års stadsplan för Varberg
"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.”
Följden av ändringen kan, om byggrätten tillåter, bli att fastigheten
byggs till (och förändras exteriört} för att möjliggöra fler lägenheter. Det
första exemplet är Söderport 7 där intentionen är ett större hus med fler
lägenheter.
"Med tanke på att den aktuella bestämmelsen om begränsning av antal
lägenheter endast finns inom vissa kvarter och att ändringen inte kommer
att innebära en samtidig förändring inom berörda fastigheter, bedöms en
sådan eventuell trafikökning vara så liten att den kan betraktas som
försumbar gällande påverkan på luftkvalitet."
Det är trafikökningen över tid som bör beaktas, inte ökningen från år till
år. Potentiellt är det 155 fastigheter som kan få flera nya lägenheter.
Trafikökningen påverkar även buller och trängsel.
"Eftersom byggrätten i form av byggbar mark, höjd och placering kommer
att fortsätta att gälla oförändrad, bedöms ökningen av dagvatten som rinner
från området kunna betraktas som liten."
Om byggrätten inte är fullt utnyttjad kan huset förstoras med en större
hårdgjord yta som följd. Fler lägenheter leder till fler parkeringar. Vi vet
inte om byggrätten reglerar parkeringsplatser men i vårt närområde
finns flera exempel på att grönytor blivit till asfalt, stenläggning och
uteplatser.
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"Det innebär inte direkt att hårdgjorda ytor försvinner inom planområdet,
men att ett nyttjande av planändringen resulterar i att möjligheten till
andelen bebyggda ytor inom fastigheten minskar [bygglovsbefriade
komplementbyggnader]. Planförslaget medger inte någon ytterligare
byggrätt och nuvarande planbestämmelser tillåter andelen hårdgjorda ytor i
likadan utsträckning som planförslaget."
Regleras andelen hårdgjorda ytor i detaljplanen? Räknas ett stycke asfalt
som en komplementbyggnad eller är det fritt fram att asfaltera tomten?
"Eventuella negativa konsekvenser av planförslaget bedöms därför vara
begränsade gällande påverkan på grönstruktur."
I förhållande till vilken grönstruktur, stadens eller planområdets?
"Parkering förutsätts kunna lösas inom egen fastighet."
Verkligheten i vårt omedelbara närområde visar något annat. Hushåll
med två bilar nyttjar permanent en plats på gatan.
Svårigheter att lokalt omhänderta dagvattnet
Vi har ibland problem med mycket blöt mark längs en del av vår
tomtgräns. Vi vill att detta beaktas vid eventuellt utökade hårdgjorda
ytor inom Söderport 7.
Kommentar: Ändring av detaljplanen medger inte någon ytterligare
byggrätt eller rätt till mer hårdgjorda ytor än vad gällande detaljplan
medger, dvs. en fastighetsägare har rätt till att exploatera lika mycket
idag som efter en ändring av detaljplanen (asfalterade ytor räknas inte
som en komplementbyggnad och hårdgjorda ytor är inte reglerade i
plan). Dock ska alltid ett bygg- eller rivningslov vägas mot
lagparagrafer som ska tillämpas och tillgodoses. Dessa kan utgöra ett
hinder för ett beviljat lov om lovet avser en ändring som påverkar
exempelvis kulturmiljön till det negativa. I en ansökan om bygglov ska
sökande även kunna visa på hållbara lösningar vad gäller exempelvis
parkering. På grund av ingen ändring av byggrätt eller hårdgjorda ytor
bedöms ändring i sig inte påverka grönstrukturen varken inom
planområdet eller i stadens helhet i förhållande till vad gällande plan
medger.
Förtätning kan innebära en hushållning med resurser då det totala
transportsträckorna minskar i förhållande till om ny mark tas i anspråk
utanför befintlig bebyggelse. Förtätning skapar också
befolkningsunderlag för ett utvecklat kollektivtrafiknät och närhet till
service för mer människor vilket minskar det totala bilanvändandet i
staden. Den totala trafikökningen bedöms begränsad inom var enskilt
område samt inom staden i sin helhet.
Synpunkterna är noterade men föranleder inga ändringar i
planhandlingarna.

22. Fastighetsägare, 2018-07-23, rad 27
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Hej! Jag skriver angående ärendet ovan.
Dagens plan för det aktuella området specificerar inte minimistorlek på
fastigheterna. På senare planlagda villaområden från 70-talet framgår av
planen en minimistorlek av tomterna.
Jag finner därför att det ska framgå vid fastställelse av den nya planen, en
minimistorlek på ca 800 - 900 kvm. Detta för att bibehålla karaktären av
villabebyggelse och villaträdgårdar, samt möjlighet att parkera de boendes
bilar. Samt att den nya stadsplanen inte skall tillåta förtätning av området
genom delning av fastigheterna, såsom förekommit tidigare på Tranelyckan.
Kommentar: Stora delar av planområdet omfattas i nuläget av äldre
fastighetsplaner. En fastighetsplan är en plan som kommunen kan
använda för att styra hur område som ligger under detaljplan ska
indelas i fastigheter. För att ändra fastighetsindelningen inom en
fastighetsplan krävs ett upphävande av fastighetsplanen (vilket är gjort
för Neden 6 på Tranelyckan) av byggnadsnämnden. Upphävande av
fastighetsplaner kan ofta ske med ”förenklat ändringsförfarande” som
anges i 4 kap. 18 § plan- och bygglagen. Processen består då av samråd,
samrådsredogörelse, beslut om ändring och laga kraft. Under samrådet
ges möjlighet att lämna synpunkter för att senare ha rätten att
överklaga beslutet.
Kommunens bedömning är att stora delar av planområdet redan är
säkrat vad gäller tomtstorlek genom gällande fastighetsplaner.
Yttrandet föranleder inga ytterligare ändringar i planhandlingarna.

23. Fastighetsägare, 2018-07-05, rad 20
Stadsbyggnadskontoret har för avsikt att ändra 1936 års stadsplan.
I skrivelsen kan jag inte riktigt se att vi påverkas på Fridhemsgatan - men
eftersom vi fick ett brev hemskickat så anser ni väl annorlunda.
Jag ser att ni tar lätt på problematiken med parkeringsmöjligheter. Generellt
på Fridhemsgatan så är parkeringsmöjligheterna ett stort problem eftersom
fastighetsägarna inte måste erbjuda parkering på tomten utan hänvisar till
parkering på gatan.
Vi har bara två bilar - och dessa parkerar vi på egen tomt vilket är tur eftersom
det oftast är omöjligt att finna parkeringsmöjlighet på gatan. Kräv
parkeringsmöjlighet på egen tomt när fastighetsägarna utökar antalet hushåll.
Kommentar: Möjligheten att kunna lösa parkering är något som tas med
i bedömningen vid var enskilt bygglov. I planbeskrivningen föreskrivs
att parkering förutsätts kunna lösas inom egen fastighet. Kan man i
bygglovsansökan inte visa på en hållbar parkeringslösning är
fastigheten inte lämplig för ändamålet och ett bygglov kommer då inte
att beviljas. Yttrandet föranleder inga ytterligare ändringar i
planhandlingarna
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Förslag till ändringar
-

Endast mindre redaktionella ändringar i planbeskrivning.

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

Stadsbyggnadskontoret

Pontus Karlsson
Handläggare
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9. Delegeringsärenden
1. Delegerade arbetsmiljöuppgifter för förvaltningschef Katarina Sundberg, Dnr KFN
2018/0016.
2. Ansökan Idécentralen – Cosplay (Costume play) – Beviljande av 10 000 kronor för
genomförande av projektet, Dnr KFN 2018/0166.
3. Ansökan om särskilt verksamhetsbidrag – Unite People FC – Avslag på ansökan om
att bygga en plattform i forma av en hemsida till föreningen, Dnr KFN 2018/0160.
4. Ansökan Idécentralen – Fotboll för nyanlända – beviljande av 2000 kronor för att
genomföra projektet med fotboll för nyanlända, Dnr KFN 2018/0194.
5. Ansökan Idécentralen – Varberg möter Gladahudik – Beviljande av 3 600 kronor för
en resa samt göra en artikel om ”Gladahudik”, Dnr KFN 2018/0195.

10. Rapporter
1. KF § 173/2018 – Delårsrapport 2018 – Varbergs kommun, Dnr KS
2018/0099.
2. KF § 175/2018 – Slutredovisning fastighetsinvestering gällande Anakarskolan
2, objekt 37401, Dnr KS 2013/0615.
3. KF § 176/2018 – Slutredovisning fastighetsinvestering gällande omläggning
och breddning av Påskbergsvallen, objekt 34030, Dnr KS 2014/0080.
4. KF § 178/2018 – Policy för informationssäkerhet samt riktlinjer för
informationssäkerhet och lagring av digital information. Dnr KS 2018/0297.
5. KF § 179/2018 – Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019, Dnr KS
2018/0452.
6. KS § 203/2018 – Tidplan för arbetet med Mål- och inriktningsdokument
2020–2023 samt Budget 2020 och långtidsplan 2021–2024, Dnr KS
2018/0491.
7. KS § 209/2018 – Utbildning förtroendevalda 2019, Dnr KS 2018/0494.
8. KS § 210/2018 – Nytt samlingsnamn och varumärke på Sparbankshallen, Dnr
KS 2018/0515.
9. KS § 211/2018 – Redovisning av uppdrag om kartläggning av hjärtstartare,
Dnr KS 2017/0047.
10. Cirkulär 18:37 – Sveriges Kommuner och Landsting – Budgetförutsättningar
för åren 2018–2021.
11. Riktlinjer för utdelning av Hallands museiförenings diplom för god
byggnadsvård.
12. Länsstyrelsen i Hallands län – Beslut om fördelning av anvisningar år 2019 till
kommuner i Hallands län.
13. Protokoll kfnau 181107.

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 173

Sammanträdesprotokoll

2018-10-16

Dnr KS

1

2018/0099

Delårsrapport 2018 - Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

godkänna delårsrapp01t 2018 för Varbergs kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) och Anne Tano (M) föreslår bifall enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer frågan om bifall eller avslag på kommunstyrelsens
förslag och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har med underlag från nämnderna sammanställt
delårsrapport för perioden januari till augusti 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 25 september 2018, § 180.
Arbetsutskottet 25 september 2018, §401.
Beslutsförslag 19 september 2018.
Delårsrapport 2018 - Varbergs kommun.
Nämndernas inrapporterade underlag till delårsrappo1t 2018.

Övervägande
Barn och utbildningsnämndens prognostiserade helårsresultat har vid va1je
rapporteringstillfälle försämrats och uppgår vid delåret till en negativ
avvikelse mot budget på nästan 13 miljoner kronor. Det försämrade
resultatet föranleder behov av ett dialogsamtal mellan arbetsutskottet och
barn- och utbildningsnämnden för att diskutera hantering fram till och med
bokslut.

F01t.
Tidigare under året har både socialnämnden och byggnadsnämnden varit
på dialogsamtal med arbetsutskottet av samma anledning. Båda
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

2018-10-16

2

verksamheterna fo1tsätter att arbeta med sina befarade budgetunderskott,
dock utan att vid rapporttillfället kunna visa på ett förbättrat ekonomiskt
läge.
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och bolag

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

2018-10-16

Kf § 175

1

Dnr KS 2013/0615

Slutredovisning fastighetsinvestering gällande
An kars kolan 2, objekt 37 401
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

godkänna slutredovisningar på genomfört projekt enligt beslutsförslag
12 juli 2018.

Beskrivning av ärendet
Slutredovisningen avser Ankarskolan 2: ombyggnation av Ankarskolan till
lokaler för daglig verksamhet och ungdomsgård.
Slutredovisningen är s~sta steget av en investering enligt
investeringsprocessen, och ska ske sex månader efter driftsättning.
Slutredovisningen har i detta fall blivit något försenat av resursskäl.

.l

Beslutsunderlag
Kommunstyi·elsen 25 september 2018, § 185.
Arbetsutskottet 4 september 2018, § 370.
Beslutsförslag 12 juli 2018.
Slutrappo1t - Ombyggnad av före detta Ankarskolan till lokaler för daglig
verksamhet och ungdomsgård, 14 december 2017.

Övervägande
Ankarkarskolan 2 slutbesiktigades 7 mars 2017 inom beslutad budget, med
några avvikelser som har åtgärdats. Anläggningen är driftsöverlämnad och
fungerar nu enligt plan.
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Socialförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Varbergs Fastighets AB

I

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

2018-10-16

Dnr KS

1

2014/0080

Slutredovisning fastighetsinvestering gällande
omläggning och breddning av Påskbergsvallen,
objekt 34030
Beslut
Kommunfullmäktige besluta
1.

godkänna slutredovisningar på genomfört projekt enligt beslutsförslag
12 juli 2018.

Beskrivning av ärendet
Slutredovisningen avser omläggning och breddning av Påskbergsvallen.
Slutredovisningen är sista steget av en investering enligt
investeringsprocessen, och ska ske sex månader efter driftsättning.
Slutredovisningen har i detta fall blivit försenat av resursskäl och av att
vissa åtgärder efter slutbesiktning kunde göras först senare på våren.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 25 september 2018, § 186.
Arbetsutskottet 4 september 2018, § 371.
Beslutsförslag 12 juli 2018.
Slutrappmt Påskbergsvallen, 20 november 2017.
Styrgruppsprotokoll, 11 oktober 2016.

Övervägande
Påskbergsvallen slutbesiktigades 22 december 2016 över beslutad budget.
Överskriden budget har hanterats på styrgruppsmöte. På grund av att nytt
ekonomiskt beslut togs på grund av höga anbud senarelades staiten av
projektet.
Anläggningen är driftsöverlämnad och fungerar enligt plan.
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kultur- och frilidsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Varbergs Fastighets AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

2018-10-16

1

Dnr KS 2018/0297

Policy för informationssäkerhet samt riktlinjer
för informationssäkerhet och lagring av digital
information
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
2.

anta policy för informationssäkerhet daterad 16 maj 2018
policy för informationssäkerhet ersätter policy för hantering av
personuppgifter beslutad på kommunfullmäktige 15 oktober 2013, § 117,
och policy för informationssäkerhet i Varbergs kommun beslutad i
kommunfullmäktige 25 november 2014, § 168.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommuns policy för informationssäkerhet upphörde formellt att
gälla 31 december 2017. En allt mer ökad digitalisering och krav från ny och
striktare lagstiftning i form av bland annat dataskyddsförordningen, GDPR,
gör det nödvändigt att inte bara besluta om en ny policy, utan även utforma
ytterligare riktlinjer.
Digitaliseringen av vår omvärld är en av vår tids viktigaste
samhällsförändrande krafter. För kommunens del handlar det om att göra
vardagen enklare för privatpersoner och företag, smaitare och öppnare
förvaltning samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
För att möta upp denna förändring har Sveriges kommuner och landsting,
SKL, i sin Strategi.för eSamhället identifierat fyra strategiska områden,
varav ett är informationssäkerhet. I handlingsplanen Förutsättningar för
digital utveckling förtydligar SKL att den ökade digitaliseringen kräver att
kommuner behöver arbeta systematiskt och riskbaserat med
informationssäkerhet, både för att klara ökade krav från lagstiftning, behov
i verksamheten samt att skydda information för att upprätthålla förtroendet
från privatpersoner och näringsliv. Som stöd i detta arbete ska, enligt SKL,
kommunerna införa Ledningssystem för informationssäkerhet, LIS. Genom
ett LIS kan arbetet med informationssäkerhet styras på ett systematiskt sätt
för att kunna planera, genomföra, kontrollera, följa upp, utvärdera och
förbättra säkerheten i verksamheternas informationshantering.
Behovet av systematiskt arbete med informationssäkerhet är även något
som finns med i och omnämns i Varbergs kommuns digitala policy samt i
den digitala agendan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun

Sammanträdesprotokoll
2018-10-16

Kommunfullmäktige

2

Besluts underlag
Kommunstyrelsen 25 september 2018, § 189.
Arbetsutskottet 18 september 2018, § 394.
Beslutsförslag 6 september 2018.
Kommunstyrelsen 26 juni, § 141.
Policy för informationssäkerhet.
Riktlinjer för informationssäkerhet.
Riktlinjer för lagring av digital information.

Övervägande
Föreslagna policy och riktlinjer för informationssäkerhet består av dels
förhållningsregler för kommunens medarbetare men även beskrivning av
organisation, roller och ansvar som behövs för att arbeta med systematisk
informationssäkerhet. Genom att besluta och sedan låta verksamheterna
implementera policyn och riktlinjerna får Varbergs kommun möjlighet att
implementera flera av de mer centrala delarna av ett LIS. Konsekvenserna
av detta blir att Varbergs kommuns verksamheter får en grundläggande
plattform för att på ett säkert sätt arbeta vidare med digitaliseringen.
Policyn och riktlinjerna tar även skyddet av personuppgifter i beaktan och
kan därav utgöra en viktig del i Varbergs kommuns arbete med efterlevnad
avGDPR.
Policy för hantering av personuppgifter och riktlinjer för användning av
epost, kalender och snabbmeddelande föreslås ingå i den nya policyn och
riktlinjen för informationssäkerhet.
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande

Datum

I
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Riktlinjer för lagring av digital information
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Riktlinjer för lagring av digitala
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Inledning
En viktig komponent i Varbergs kommuns systematiska arbete med
informationssäkerhet och integritetsskydd är att styra lagring av digital
information. Det är av yttersta vikt att lagringen sker i enlighet med legala
krav vad gäller sekretess och personuppgifter samt krav och behov från interna
och externa parter.
För att fungera som stöd i att avgöra lämplig lagring av digital information har
denna riktlinjer utarbetats. Riktlinjen tar sin utgångspunkt i de principer som
framkommer
i Varbergs
kommuns
Policy och riktlinjer för
informationssäkerhet (KS 2018/0297) och speciellt den modell för
informationsklassning som beskrivs i Kapitel B i riktlinjerna.

Avgränsning
Riktlinjerna för lagring av digital information beskriver enba1t hur
information ska lagras utifrån aspekten konfidentialitet. Ytterligare krav på
lagring av information utifrån aspekterna riktighet och tillgänglighet, så som
säkerhetskopiering
och
redundans,
beskrivs
riktlinjerna för
informationssäkerhet.

Geografisk reglering
Riktlinjerna för lagring av digital information syftar till att uppnå relevant
skyddsnivå utifrån aspelden konfidentialitet. Generellt gäller att:
•
•
•
•

information med höga skyddskrav (3) som utgångspunld lagras internt
men kan, när så anses möjligt och lämpligt, lagras hos extern pait inom
Sverige
information med förhöjda skyddskrav (2) lagras inom EU /EES
information med normala skyddskrav (1) lagras inom EU /EES
information med låga skyddskrav (o) har ingen reglering av lagring.

Lagring i egen regi och molntjänster
Det finns en viktig skillnad mellan att lagra information egen i regi och lagring
som sker genom en leverantör av molntjänster.
Den lagring som sker i egen regi kan hanteras helt internt där lokal, utrustning
så som servrar, serverrack och annan utrustning, samt överföring av
information helt hanteras av den egna organisationen. Lagring kan även ske
hos en extern part men den egna organisationen fortfarande står för all
hantering av både utrustning och kommunikation. I båda fallen anses
informationen vara lagrad i egen regi även om det i det sistnämnda fallet sker i
en lokal som tillhandahålls av en extern part.
I motsats till lagring i egen regi finns det i dagsläget flera olika leverantörer
som erbjuder lagring som så kallad molntjänst. Vid lagring i en molntjänst står
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den externa parten för både lokal, utrustning och i somliga fall överföring och
har i och med det, direkt eller indirekt, tillgång till den information som lagras
i molntjänsten.
Det finns flera fördelar med lagring i molntjänster, så som
kostnadseffektivisering och enkelhet vid uppdateringar och supp01t. Vid
lagring i extern regi tillkommer det dock alltid risker varpå det inte alltid är
lämpligt. Information med höga skyddskrav på konfidentialitet ska där av
inte lagras i molntjänster.

Styrning av hantering av information
I många av de verksamhetssystem och lagringsytor som Varbergs kommun
förfogar över förekommer det information från alla fyra skyddsnivåer som
beskrivs ovan. I de fall ett verksamhetssystem består av information med flera
olika skyddsnivåer ska lagringen alltid styras av den högsta angivna
skyddsnivån.
I praktiken innebär detta att en stor del av vår information får ett onödigt högt
skydd, vilket bland annat kan leda till onödiga kostnader. För att möjliggöra en
både kostnadseffektiv och säker lagring av information bör verksamheterna
vid planering och styrning av IT-system och information, aktivt arbeta efter en
renodling av den information som ska hanteras i systemet, utifrån de
skyddsnivåer som beskrivs ovan. På detta sätt är det möjligt för
verksamheterna att lagra mer information i molntjänster och samtidigt stärka
uppsikten över mer skyddsvärd information.

Undantag
Undantag från riktlinjer kan beslutas av nämnd. Innan beslut om undantag
ska frågan även samrådas med informationssäkerhetsansvarig. Undantag är
alltid tidsbegränsade och kan som längst gälla i två år varefter ny prövning ska
se för att klargöra om omständigheterna för undantaget fortfarande föreligger.
Undantag kan tillexempel ges om det saknas telmiska förutsättningar att
efterleva riktlinjerna. Det kan röra sig om att det för tillfället inte finns något
bra IT-system för en verksamhet och att sådant behöver införskaffas. Det kan
även röra sig att ett IT-system endast finns som molntjänst eller med drift
utanför Sverige eller i tredje land och att lagringen av informationen i ett
system där av avviker från vad som regleras i riktlinjerna.
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Policy för informationssäkerhet
Vad är information?
Varbergs kommuns informationstillgångar består av all information som finns
inom kommunens verksamheter oavsett var den lagras, bearbetas och
kommuniceras. Information kan vara i form av text, ljud och bilder och kan
hanteras med stöd av IT, papper eller direkt mellan människor i form av tal.
Varför är det viktigt att informationen skyddas?
Information är en tillgång av strategisk betydelse för kommunens
verksamheter och är en förutsättning för att kommunen ska kunna leva upp
till de krav och behov som finns från invånare, näringsliv, föreningar,
besökare, forskning och myndigheter. Vår information behöver därför skyddas
och hanteras på rätt sätt.
Vad menas med informationssäkerhet?
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner
och skydd utifrån aspekterna:
•
•
•

Konfidentialitet - att informationen inte tillgängliggörs eller avslöjas för
obehöriga
Riktighet - att informationen är korrekt, aktuell och fullständig
Tillgänglighet - att informationen är åtkomlig och användbar för de som
behöver den.

Hur ska Varbergs kommun arbeta med informationssäkerhet?
För att säkerställa att kommunen bedriver ett långsiktigt och systematiskt
arbete med informationssäkerhet ska arbetet vara verksamhetsdrivet och
riskorienterat. Arbetet ska även baseras på etablerade standarder och
samverkan med andra kommuner och aktörer men beslut och
ställningstaganden ska alltid baseras på egna bedömningar och analyser. Det
löpande arbetet med kommunens informationstillgångar ska ta både
resurseffektivisering och säkerhet i beaktande. Vid oklarheter ska
försiktighetsprincipen ha företräde.
Vem har ansvar för informationssäkerheten?
Ansvaret
för
informationssäkerheten
följer
den
ordinarie
verksamhetsansvaret. Detta gäller från kommunledningen till den enskilde
medarbetaren och innebär att den som är ansvarig för en verksamhet även är
ansvarig för informationssäkerheten inom verksamhetsområdet. Medarbetare
som arbetar specifikt och kommunövergripande med informationssäkerhet,
IT-säkerhet eller andra relaterade frågor, fungerar som stöd till kommunens
verksamheter att fullfölja informationssäkerhetsanavaret.
Vilka gäller policyn för?
Policyn gäller för samtliga aktörer som hanterar kommunens information och
omfattar alla informationstillgångar inom kommunens samtliga verksamheter.
Det går där med inte att besluta om lokala regler som avviker från denna
policy.

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

2018-10-16

Kf § 179

Dnr KS 2018/0452

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
under 2019 sammanträder kommunfullmäktige
22 januari, 12 februari, 12 mars, 23 april, 21maj,18 juni, 17 september,
15 oktober, 12 november och 17 december
2. sammanträdena är i kommunfullmäktiges sessionssal, Drottninggatan
11 i Varberg, med start klockan 18. Undantag är 12 november då
sammanträdet sta1tar klockan 9
3. årsredovisning behandlas 23 april och budget 12 november.
1.

Beskrivning av .ärendet
Kommunfullmäktige fastställer vaije år nästkommande års
sammanträdesdagar och sammanträdestider. För 2019 föreslås
sammanträdesdagarna vara 22 januari, 12 februari, 12 mars, 23 april,
21maj,18 juni, 17 september, 15 oktober, 12 november och 17 december.
Starttid för sammanträdena är klockan 18, med undantag för 12 november
då budgeten behandlas och sammanträdet startar klockan 9.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 25 september 2018, § 192.
Arbetsutskottet 18 september 2018, § 392.
Beslutsförslag 18 september 2018.
Sammanträdesdatum 2019, 10 juli 2018, reviderad 18 september 2018.
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och bolag

I

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

2018-10-30

Dnr KS 2018/0491

Ks § 203

Tidplan för arbetet med Mål- och
inriktningsdokument 2020-2023 samt Budget
2020 och långtidsplan 2021-2024
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

fastställa tidplan för arbetet med Mål- och inriktningsdokument 20202023 samt Budget 2020 och långtidsplan 2021-2024.

Beskrivning av ärendet
Vid ny mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om ett mål- och
inriktningsdokument för kommunen, där strategiska målområden och
prioriterade mål som strävar mot kommunens vision anges.
Samtidigt som arbetet med mål och inriktning pågår genomförs den årliga
budgetprocessen genom vilken fullmäktige beslutar om och fördelar
resurser till nämnderna. Tidplanen beskriver processernas olika steg, anger
när olika aktiviteter sker och vem som deltar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 september 2018, § 388.
Beslutsförslag 17 september 2018.
Tidplan för arbetet med mål- och inriktningsdokument 2020-2023 samt
budget 2020 och långtidsplan 2021-2024.

Övervägande
Arbetet med mål och inriktning samt budget ska stödja kommunens
styrmodell, bidra till ett långsiktigt förhållningssätt och en god ekonomisk
hushållning, där såväl mål för verksamheten som finansiella mål uppnås.
Enligt föreslagen tidplan tydliggörs mål och uppdrag samt ekonomiska
ramar genom fullmäktiges mål- och inriktningsdokument respektive
kommunstyrelsens beslut om planeringsförutsättningar inför budget 2020,
i april månad. Budgetberedningens arbete under hösten kan därmed ha ett
mer långsiktigt perspektiv och fokusera på åren 2021-2024. Arbetet
resulterar i en budget för nästa år samt plan för därefter kommande fyra år,
vilken fullmäktige beslutar om i november.
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och styrelser

Utdragsbestyrkande

Datum

1 (7)

VARBERGS

KOMMUN
Ekonomikontoret

Tidplan för arbete med Mål- och
inriktningsdokument 2020-2023 samt Budget 2020
och långtidsplan 2021-2024
Budget enligt kommunallagen
Kommunernas budget och budgetprocess regleras av kommunallagen. Enligt
lagen ska kommuner och landsting varje år upprätta en budget för nästa
kalenderår. Den ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, med
undantag om synnerliga skäl föreligger. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och
anslagen anges, men det ska även framgå hur verksamheten ska finansieras
och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.
I budgeten ska mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål för
ekonomin anges som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av minst tre
år.
Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads
utgång. Budgeten ska fastställas av fullmäktige före november månads utgång.

Varbergs kommuns styrmodell
Styrmodellen för Varbergs kommun antogs av fullmäktige i november 2012. I
modellen anges hur fullmäktige och nämnder ska arbeta med mål och
inriktning samt hur arbetet med uppföljning och analys ska bedrivas.
Vid ny mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om ett mål- och
inriktningsdokument för kommunen, där strategiska målområden och
prioriterade mål som strävar mot kommunens vision anges.
Utifrån fullmäktiges strategiska målområden ska nämnderna besluta om egna
mål- och inriktningsdokument där nämndsmål formuleras. Nämnden kan
även formulera mål för identifierade utvecldingsområden inom nämnden som
inte direkt kan kopplas till fullmäktiges målområden.
En översyn av kommunens styrmodell pågår, med beslut i fullmäktige i
november 2018. Föreslagna förändringar bedöms inte påverka tidplanen för
kommande arbete med mål och inriktning.
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Planeringsprocess
Mål och inrilctning 2020-2023
Vid vaije ny mandatperiod beslutar fullmäktige som tidigare nämnts om ett
mål- och inriktningsdokument för kommunkoncernen. Som stöd för
fullmäktiges målarbete tar kommunstyrelsens förvaltning fram ett
planeringsunderlag.

Fullmäktiges mål- och inriktningsdokument beslutas senast 30 april
mandatperiodens första år.
Budget 2020 och långtidsplan 2021-2024
Genom budgetprocessen fastställer fullmäktige mål och uppdrag och fördelar
resurser till nämnderna. Syftet med budgetprocessen är att stödja kommunens
styrmodell, bidra till ett långsiktigt förhållningssätt och en god ekonomisk
hushållning, där såväl mål för verksamheten som finansiella mål uppnås.

De strategiska målområden och prioriterade mål som beslutas genom
fullmäktiges mål- och inriktningsdokument kan behöva revideras eller
fö1tydligas under mandatperioden. Fullmäktige kan även se behov av att ge
nämnderna särskilda uppdrag. Detta sker genom fullmäktiges årliga beslut om
budget.
Kommunstyrelsen fattar under våren beslut om planeringsförutsättningar
inför budget. Här tydliggörs mål, uppdrag och ekonomiska ramar för nästa år.
Budgetberedningens arbete under hösten har sedan ett mer långsiktigt
perspektiv och fokuserar på den därefter kommande fyraårsperioden. Arbetet
resulterar i en budget för nästa år samt plan för därefter kommande fyra år,
vilken fullmäktige beslutar om i november.
Budgetprocessen illustreras genom nedanstående årshjul.
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VARBERGS

KOMMUN
Ekonomikontoret

Tidplan 2019

Mål- och inriktningsdokument 2020-2023
Jan

Budget 2020 och långtidsplan 2021-2024

Planeringsdagar , 24 -25 j anuari (lunch till lunch)
Årets planeringsdagar är start på arbetet med mål och inriktning för mandatperioden, men utgör även en bas för arbetet
med budget för planperioden.

Under dagarna görs en omvärldsanalys med fokus på kommunens långsiktiga planering. Både yttre och inre
förutsättningar beskrivs. Under dagen varvas föredragningar med gruppdiskussioner.

Deltagare: Kommunstyrelsens ledamöter, presidier (ordförande och vice ordförande) för nämnder och styrelser, revision,
förvaltnings- och bolagschefer, kommundirektör, ekonomidirektör, personaldirektör, samhällsutvecklingsdirektör,
budgetchef, budgetekonom, chef för näringslivs- och destinationskontoret, kanslichef och föredragande.
Feb

Mar

Politisk berednin g av mål och inriktning, 6 -28
februari
I lämpliga politiska grupperingar
Redaktionell bearbetning av mål- o ch
inrik-tnings dokument, 2 8 februari - 4 mars
Stöd från kommunstyrelsens förvaltning i bearbetning av
formulerade strategiska målområden och prioriterade mål
KSAU, 5 mars
Avstämning Mål- och inriktningsdokument
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Bokslutsdag, 8 mars
Bokslutsdag där politiker och ledande tjänstemän får en
bild av verksamheternas resultat från föregående år - såväl
verksamhetsmässig som ekonomisk måluppfyllelse.

Deltagare: Kommunstyrelsens ledamöter, samtliga
förvaltningschefer, respektive nämnds presidier
(ordförande och vice ordförande), kommundirektör,
ekonomidirektör, personaldirektör,
samhällsutvecklingsdirektör, budgetchef, budgetekonom,
redovisningschef, kanslichef. Respektive nämnd
kommer att.fä en avsatt tid under denna daq.
KSAU, 1 2 mars
Beslut Mål- och inriktningsdokument
Samverkan/ MBL, 13 mars
Information avseende Mål och inriktning 2020-2023
.,

Samverkan/ MBL, 2 0 mars
Samverkan avseende Mål och inriktning 2020-2023
Budgetberedning KSAU, 25 mars (8.oo -12.00)
KSAU arbetar fram planeringsförutsättningar för
kommande budgetarbete.
Kommunstyrelsen, 2 6 mars
Beslut Mål- och inriktningsdokument
Apr

KSAU, 9 april
KSAU beslutar om Planeringsförutsättningar inför Budget
2020 och långtidsplan 2021-2024.

6 (7)

Kommunfullmäktige, 23 april
Beslut Mål- och inriktningsdokument
Kommunstyrelsen, 30 april
Kommunstyrelsen beslutar om Planeringsförutsättningar
inför Budget 2020 och långtidsplan 2021-2024.
Aug

Nämnderna fattar beslut om nämndens Mål- och
inriktningsdokument senast den 3 1 augusti

Nämndernas underlag till kommunens Budget
2020 och långtidsplan 2021-2024, 31 augusti
Under våren påbörjar nämnderna arbetet med underlag till
kommunens långtidsplan. För perioden 2021-2024 ombeds
nämnderna analysera verksamheten och beskriva
förändrade förutsättningar och planer för nämnden.
Inom den angivna budgetramen för 2020 ombeds
nämnderna även beskriva större verksamhetsförändringar.

Sep

Beslut i nämnd senast den ;u augusti.
KSAU, 3 september
Ekonomikontoret ger en översiktlig information om
nämndernas underlag till långtidsplan och kommunens
ekonomiska förutsättningar. KSAU tar fram frågor som
skall ställas till respektive nämnd den 10-11/ 9.
KSAU - nämnder, 10-11 september
KSAU har _genomgång med respektive nämnd avseende
nämndens långtidsplan samt investeringsbudget.
Budgetberedning, 18-19 september (internat)
Reservdag, 23 september
Budgetberedningen analyserar nämndernas förslag ur ett
helhetsperspektiv med fokus på åren 2021-2024 och
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Okt

utarbetar en preliminär långtidsplan. Samtliga
förvaltningschefer skall vara tillgängliga.
KSAU, 15 oktober
KSAU beslutar om Budget 2020 och långtidsplan 2021 2024 inkl investeringsbudget 2020-2024.
Samverkan/MBL, 16 oktober?
Information avseende Budget 2020 och långtidsplan 2021
- 2024 inkl investeringsbudget 2020-2024.
Samverkan/MBL, 23 och 28 oktober?
Samverkan avseende Budget 2020 och långtidsplan 2021 2024 inkl investeringsbudget 2020-2024.
Kommunstyrelsen, 29 oktober
Kommunstyrelsen beslutar om Budget 2020 och
långtidsplan 2021 - 2024 inkl investeringsbudget 20202024

Nov

Kommunfullmäktige, 12 november
Kommunfullmäktige beslutar om Budget 2020 och
långtidsplan 2021 - 2024 inkl investeringsbudget 2020-

Dec

Nämnderna fattar beslut om budget för 2020
senast den 31 december 2019.

2024

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 209

Sammanträdesprotokoll

2018-10-30

1

Dnr KS 2018/0494

Utbildning förtroendevalda 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
11 och 14 januari 2019 ska heldagsutbildningar för förtroendevalda
genomföras
2. utbildningstillfällena ska ses som obligatoriska för nyvalda ledamöter,
men med en stark rekommendation även för övriga ledamöter att delta
3. nyvald som inte kan delta ska meddela detta till kommunstyrelsens
ordförande
4. heldagsersättning utbetalas vid båda tillfällena.
1.

Beskrivning av ärendet
I samband med vaije ny mandatperiod brukar centralt planerade
utbildningar genomföras för nyvalda och tidigare invalda fö1troendevalda.
Vid utbildningen deltar också kommunens förvaltnings- och bolagschefer.
För 2019 har planerats två tillfällen med dels extern medverkan. Därutöver
kommer varje nämnd och styrelse att arrangera egna fackmässiga
utbildningar, vilket vanligtvis sker tidigt under första halvåret på den nya
perioden.
Vid det ena tillfället kommer kommunens organisation att gås igenom nämnderna, bolagen och de samverkansorgan som finns.
Personalpolitik och arbetsgivarrollen inklusive arbetsmiljöansvar och
arvoden kommer att beröras, liksom den kommunala ekonomin inklusive
den strategiska styrningen och budgetprocessen.
Här ska också ges utrymme för genomgång av revisorernas roll och allmänt
om samhällsutvecklingen i Varberg, befolkningsprognos,
utvecklingsområden och översiktsplanering. Vid samma tillfälle gås även
lagen om offentlig upphandling igenom och k01t om mutor och bestickning,
det vill säga en allmän juridisk genomgång.
Vid andra tillfället gås igenom hur kommunerna har växt fram - historiken,
kommunala kompetensen, rollfördelning politiker-tjänstemän,
sammanträdesmetodik, de fö1troendevaldas ansvar och så vidare.

Beslutsunderlag
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

2018-10-30

2

Arbetsutskottet 2 oktober 2018, § 407.
Beslutsförslag 24 september 2018.

Övervägande
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att utbildningarna ska ses som
obligatoriska för nyvalda och att det lämnas en tydlig rekommendation till
övriga att också delta.
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga gruppledare i kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och bolag

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

2018-10-30

Dnr KS 2018/0515

Ks § 210

Nytt samlingsnamn och varumärke på
Sparbankshallen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

införa samlingsnamnet och varumärket.Arena Varberg för
Sparbankshallen, nöjeshallen, nöjesparken och Rotundan.

Beskrivning av ärendet
Varberg Event har kommit in med önskemål om att införa samlingsnamnet
och varumärket Arena Varberg för Sparbankshallen, nöjeshallen,
nöjesparken och Rotundan. Sparbanksstiftelsen och Varbergs Sparbank har
godkänt namntillskottet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 oktober 2018, § 422.
Beslutsförslag 25 september 2018 .
Kultur- och fritidsnämnden 30 augusti 2018.
Skrivelse från Varberg Event AB 25 juli 2018.
Varberg Event ABs styrelseprotokoll 8 november 2017.
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varberg Event
Stadsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun

Sammanträdes protokoll

Kommunstyrelsen

2018-10-30

Ks § 211

Dnr KS 2017/0047

Redovisning av uppdrag om kartläggning av
hjärtstartare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna kaitläggningen av hjä1tstartare och hur tillgängliga de är
under dygnet, beslutad av servicenämnden 24 maj 2018, § 45, med

kompletteringen att hjärtstartare även finns på Varbergs Fastighet,
Varbergs Bostad, Varberg Energi och Varberg Event
2. uppmana respektive nämnd och bolag att värdera behovet av ytterligare
hjärtstartare och möjligheten att tillgängliggöra dem bättre
3. anse uppdrag från kommunfullmäktige 19 september 2017, § 158, som
slutfört.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 19 september 2017, § 158, servicenämnden i
uppdrag att ka1tlägga var i kommunens verksamhet som det finns
hjärtstartare, hur tillgängliga de är under dygnet och bedöma om det finns
behov av att införskaffa fler hjärtstartare. Ka1tläggningen skulle redovisas
till kommunstyrelsen senast i juni 2018.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 oktober 2018, § 441.
Beslutsförslag 3 oktober 2018.
Komplettering kaitläggning hjärtstartare 3 oktober 2018.
Servicenämnden 24 maj 2018, § 45.
Kommunfullmäktige 19 september 2017, § 158.
Motion inkommen 17 januari 2017.

Övervägande
Under hösten 2017 och fram till och med januari 2018 har
serviceförvaltningen samlat in uppgifter och kartlagt var hjärtstartare finns
i kommunens verksamheter och hur tillgängliga de är.
Kaitläggningen visar att det bara är kultur- och fritidsförvaltningen och
hamn- och gatuförvaltningen som har hjärtstaitare inom ett fle1tal
verksamheter. Det framgår vidare att kultur- och fritidsförvaltningen anser
sig ha behov av två ytterligare hjärtstartare, nämligen på bokbussen och
Bua bibliotek.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-10-30

2

Det är verksamheterna som har erfarenhet av och bäst känner till om det
finns behov av hjäitstaitare. Stadshus A, B, C, socialförvaltningen på
Monark samt Vatten & Miljö i Väst AB på Hamnvägen är också utrustade
med hjäitstartare.
Om många verksamheter bestämmer sig för att ha hjärtstaitare, föreslås en
upphandling ske centralt med stöd av kommunhälsan eller
Räddningstjänsten Väst som är sakkunniga inom området.
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och styrelser

Utdragsbestyrkande

Datum

Sveriges
Kommuner
och Landsting
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Ekonomi och styrning
Ekonomisk analys
Mona Fridell m.fl.
EJ

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Budgetförutsättningar för åren 2018-2021
I detta cirkulär presenterar vi:
• Ny skatteunderlagsprognos
• Preliminärt beskattningsutfall oktober
• Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag
Vid ett ordinarie riksdagsval som leder till regeringsskifte har den tillträdande regeringen tre veckor på sig att presentera en budgetproposition (BP) för riksdagen. Propositionen måste dock ligga på riksdagens bord senast den 15 november. Om någon ny
regering inte hinner tillträda i tid för att presentera en BP det datumet blir det övergångsregeringen som utarbetar den.
Det ser nu ut att dröja ytterligare veckor innan övergångsregeringen kan lämna över
makten till en ny regering. Vi räknar därför med att en BP lämnas till riksdagen i mitten av november, utan förslag med någon betydande påverkan på skatteunderlaget. Vi
planerar därför inte att publicera någon ny skatteunderlagsprognos innan Ekonomirapporten, den 17 december, men har beredskap för en snabb uppdatering cirka en vecka
efter BP om det skulle visa sig motiverat.
Jämfört med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 18:27) är revideringarna
av skatteunderlagsprognosen små. De förklaras främst av ett något annorlunda förlopp
för sysselsättningsutvecklingen.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315,info@skl.se,www.skl.se

Sveriges
Kommuner
och Landsting

CIRKULÄR 18:37
2018-10-19

Konjunkturen mattas av 2019
Till den nya skatteunderlagsprognosen har vi gjort en översyn av vår konjunkturprognos för i år och 2019 1. Dessa prognosuppdateringar, som är gjorda på basis av indikatorer och statistik som inkommit sedan föregående skatteunderlagsprognos per augusti och i avvaktan på budgetproposition samt nationalräkenskaper för tredje kvartalet, beskrivs här kortfattat. Våraframskrivningarför åren 2020-2021 är i huvudsak
oförändrade sedan föregående prognos. En mer utförlig makroprognos kommer att
publiceras i den 17 december, i samband med publiceringen av Ekonomirapporten.
Det starka konjunkturläget i Sverige håller ännu i sig. Visserligen bedömer vi att utsikterna för BNP-tillväxten i år har försvagats. Å andra sidan steg antalet arbetade timmar under första halvåret starkare än förväntat. Sammantaget är vår syn på konjunkturen inte olik den vi haft i våra senaste prognoser.
Vår bedömning om att högkonjunkturen i år når sin topp kvarstår, och att en konjunkturavmattning kommer synas allt tydligare under loppet av 2019. Med andra ord räknar vi med att nulägets höga resursutnyttjande faller nästa år, att den rekordhöga
sysselsättningsgraden då faller tillbaka. Vi räknar med en inbromsning för såväl BNPsom sysselsättningstillväxten under 2019-2020 och att tillväxten en tid understiger
tillväxten för ekonomins underliggande potential, vilket är det normala efter en högkonjunktur.
Vad gäller utvecklingen för priser och löner är högkonjunkturens avtryck i statistiken
hittills rätt måttligt totalt sett. Visserligen har konsumentprisinflationen på sistone tagit fart. Septemberutfallet för KPIF-inflationen 2 nådde 2,5 procent och hittills i år
(t.o.m. september) har KPIF-inflationen varit 2,1 procent (2,0 år 2017). Uppgången
beror dock i hög grad på höga energipriser och den svaga svenska kronan. Vi tror i nuläget ändå att Riksbanken i december i år kommer att höja reporäntan, samt att fler
höjningar väntar 2019. Som vi tidigare räknat med ser löneökningstakten ut att bli
högre i år än 2017. Däremot pekar nu tillgänglig statistik mot en långsammare ökning
än vad vi tidigare beräknat. I vår uppdaterade skatteunderlagsprognos (se nedan) är
därför timlöneutvecklingen i år nedreviderad, såväl för kommuner och landsting som
för resten av arbetsmarknaden. Löneökningstakten från och med 2019 är däremot
samma som i vår föregående skatteunderlagsprognos.

1
Prognosuppdateringen bygger inte på en fullständig genomlysning med heltäckande beräkningar av
samhällsekonomins alla sektorer. Därför kan exempelvis försö1jningsbalansen och den offentliga sektorns finansiella sparande inte publiceras.
2
Indexet KPIF är KPI med fast ränta, tillika Riksbankens målvariabel.
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Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Antal arbetade timmar*

2,0

2, 1

2,0

0,3

-0,3

0,2

Timlön, nationalräkenskaperna

2,2

2,5

3,2

3,2

3,4

3,5

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,4

2,3

2,8

3,1

3,4

3,5

Konsumentpriser, KPIF

1,4

2,0

2,2

2,3

2,2

2,0

Konsumentpriser, KPI

1,0

1,8

2,1

2,7

2,8

2,8

Realt skatteunderlag

2,6

1, 1

1,6

0,6

0,2

0,8

Befolkning 15-74 år

0,9

1,1

0,8

0,6

0,5

0,6

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Skatteunderlagstillväxten bromsar in
Skatteunderlagsprognosen för år 2017 är baserad på det preliminära beskattningsutfall
som Skatteverket publicerade den 2 oktober. Prognosen för efterföljande år baseras på
den samhällsekonomiska bild som beskrivs ovan.
I samband med att Skatteverket i oktober har publicera ett femte preliminäit beskattningsutfall för inkomståret 2017 presenterade de också en prognos på det slutliga utfallet. Denna prognos motsvarar en ökning på 4,4 procentjämfö1t med år 2016, men
osäkerheten är fortfarande relativt stor. Om man antar att genomsnittsinkomsten i de
deklarationer som f01tfarande saknas är densamma som i de 99,0 procent som redan är
registrerade blir ökningen lite större. Vår bedömning är att det preliminära utfallet inte
ger anledning att revidera vår prognos från augusti, som innebär en ökning med 4,5
procent.
De viktigaste drivkrafterna bakom skatteunderlagets snabba ökning 2017 är dels den
starka sysselsättningstillväxt som följt konjunkturuppgången, dels en relativt gynnsam
indexering av inkomstrelaterade pensioner.
Vi bedömer att konjunkturen nu inte kommer att stärkas ytterligare, utan i stället
vända ner nästa år. Sysselsättningstillväxten väntas därmed avta och vi räknar med en
markant inbromsning 2019 (diagram 1). Samtidigt kommer pensionerna att räknas upp
i lägre takt än de senaste åren. Trots att vi räknar med att löneökningarna kommande
år växlar upp kommer skatteunderlagstillväxten därmed att dämpas.
Kalkylen för år 2020 och 2021 bygger på förutsättningen att den svenska ekonomin
utvecklas i konjunkturell balans. Skatteunderlagstillväxten blir dessa år i linje med ett
historiskt genomsnitt.
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Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter
Procent respektive procentenheter
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Källa: Skatteverket och SKL.

År 2018 hålls skatteunderlaget tillbaka av att grundavdragen för personer som fyllt 65
år höjs. Detta kompenseras kommunerna för genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med ett belopp som motsvarar avdragshöjningens beräknade
effekt på skatteintäkterna. Det betyder att skatteunderlagets underliggande ökningstakt
är 0,6 procentenheter större än den faktiska.

Förändring jämfört med SKL:s augustiprognos
Jämfö1t med den prognos vi presenterade i augusti (cirkulär 18:27) är revideringarna
små (tabell 2). Ny statistik har medfö1t en liten nedjustering av timlöneutvecklingen
innevarande år. Vi har också justerat upp arbetade timmar i år och nästa år något, åren
därefter har en lika stor nedjustering gj01ts.
Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring

2017

2018

2019

2020

2021

2017-2021

SKL akt

4,5

3,6

3,4

3,3

3,8

20,1

ESV aug

4,4

3,7

3,4

3,3

3,3

19,4

SKL aug

4,5

3,7

3,3

3,3

3,9

20,1

Reg apr

4,5

3,6

3,9

3,7

3,5

20,8

Källa : Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos
Regeringens prognos (från Vårpropositionen, i april 2018) visar klart starkare skatteunderlagstillväxt än SKL:s (tabell 2). Skillnaden förklaras till övervägande del av en
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mer positiv syn på sysselsättningsutvecklingen 2019 och 2020, vilket delvis motverkas av att SKL räknar med större ökning av sysselsättningen år 2021. Det beror dels
på att regeringen räknar med att det fortfarande råder högkonjunktur vid utgången av
2021, dels på att man utgår från större ökning av den potentiella sysselsättningen.
Ekonomistyrningsverkets (ESV) prognos visar mindre ökning av skatteunderlaget än
SKL:s om man ser till hela prognosperioden. Det är en effekt av att SKL:s bedömning
resulterar i större skatteunderlagstillväxt i slutet av perioden. Åren 2018-2020 visar de
båda prognoserna ungefär samma utvecklingstal. Den huvudsakliga förklaringen är att
vi har olika syn på sysselsättningsförloppet. ESV:s bedömning är att högkonjunkturen
består lite längre, med relativt kraftig sysselsättningsnedgång 2021 som följd. ESV utgår dock från en högre löneökningstakt än SKL i bö1jan av perioden.

Disponering av resultatutjämningsreserven
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de
egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är attjämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för
riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt åren 2019-2021 (tabell 3).
En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.
Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt
årlig utveckling
Förändring i procent per år

2017

2018

2019

2020

2021

Snitt 10 år

4,0

3,9

3,8

4,0

4,1

Årlig ökning

4,4

4,3

3,4

3,3

3,8

Differens

0,4

0,4

-0,4

-0,7

-0,3

Källa: Skatteverket och SKL.

Preliminärt beskattningsutfall oktober
I oktober kom Skatteverkets femte beräkning av beskattningsutfallet för inkomstår
2017. Utfallet finns att hämta på Skatteverkets webbplats:

https ://skatteverket.entryscape.net/catalog/9/datasets/54 5
Det preliminära utfallet bygger på 99,0 procent av deklarationerna. Hur stor andel av
deklarationerna som granskats i respektive kommun finns på webbplatsen som
hänvisas till ovan. Det slutliga beskattningsutfallet beräknas vara klart den 5 december.

5 (10)

Sveriges
Kommuner
och Landsting

CIRKULÄR 18:37
2018-10-19

6 (10)

Slutavräkningar 2017- 2018
Slutavräkning 2017
Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation 4:2, ska det bokas upp en
preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkningen ska
enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december.
Regeringen fastställde uppräkningsfaktorerna för 2016 och 2017 till 5,0 procent respektive 5,2 procent i Budgetpropositionen för år 2017. Slutligt utfall för 2016 blev
4,95 procent och vår prognos i december 2017 visade på en ökning av skatteunderlaget med 4,8 procent för 2017. Med den bedömningen uppgick rekommenderad uppbokning i bokslut 2017 till -204 kronor per invånare den 1.11.2016.
SKL:s prognos enligt detta cirkulär innebär en uppräkning med 4,5 procent för 2017
vilket innebär att prognosen för slutavräkningen 2017 beräknas till-334 kronor per invånare den 1.11.2016 för 2017. Därmed uppstår en korrigeringspost på-130 kronor
per invånare. Jämfört med vår augustiprognos är det ingen förändring.

Slutavräkning 2018
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2017 och 2018 uppgår till 4,8 procent
respektive 3,4 procent, enligt budgetpropositionen för 2018. SKL:s prognos är lägre
för 2017 men högre för 2018 vilket sammantaget innebär att vår prognos för slutavräkningen 2018 uppgår till ---43 kronor per invånare den 1.11.2017, vilket är en försämring med 44 kronor jämfö1t med augustiprognosen.

Reg leri ngsbid rag/avg ift
SKL har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjämningen för åren 2018 till 2021 (tabell 4 och 5). Förändringar sedan senaste bedömningen beror på vår skatteunderlagsprognos.
Tabell 4. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2018 till 2021
Miljoner kronor
2018

2019

2020

2021

67 693

69 929

72 238

75 054

1 055

1 066

1 076

1 086

34

0

0

0

Summa inkomster för kommunerna (1)

68 750

70 995

73 314

76 140

Ramanslag (-) (Utgift för staten) (2)

70 339

75482

80 457

82 557

1 589

4488

7143

6 417

lnkomstutjämning, netto (+)
Strukturbidrag (+)
lnförandebidrag (+)

Differens ~ Regleringspost (2)-(1)
Källa: SCB och SKL
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Tabell 5. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2018 till 2021
Kronor per invånare

lnkomstutjämning, netto (+)

2018

2019

2020

2021

6 700

6 850

7 010

7 213

104

104

104

104

Strukturbidrag (+)
lnförandebidrag (+)

3

0

Summa inkomster för kommunerna (1)

6 804

6 954

7 114 .

7 318

Ramanslag (-) (Utgift för staten) (2)

6 961

7 394

7 807

7 935

157

440

693

617

Differens -7 Regleringspost (2)-(1)

0

0

Källa: SCB och SKL

Observera att den del av "Väl färdsmiljarderna" i BP2017 som fördelas efter invåna-

rantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och därmed även i våra beräkningar av regleringsposten ovan för åren 2018-2021. Den dd som fördelas utifrån
flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De "nya välfärdsmiljarderna" i BP
2018 ingår i SKL:s beräkningar av regleringsposten och påverkar därmed regleringsposten positivt fr.o.m. 2019.

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta
priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i
löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2017-2021. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att
räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKL:s kalkyler.
Tabell 6. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
2017

2018

2019

Arbetskraflskostnader*

3,9

2,5

3,0

3,5

3,5

övrig förbrukning

2,8

2,3

2,6

2,7

2,7

3,6%

2,4%

2,9%

3,2%

3,3%

Prisförändring

2020

2021

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen
för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos, och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. För 2017 påverkar lärarlönesatsningen PKV med cirka 0,3 procentenheter.
Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär ökade pensionskostnader framöver. Det påverkar även utvecklingen av sociala avgifter, främst 2018, 2020
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och 2021. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de antaganden om priser, löner m.m. som görs i kalkylen. Osäkerheten ökar för vaije år
framåt. För 2018, 2020 och 2021 påverkar detPKV med +0,2 procentenheter.
Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd
av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning
som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen.
Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIF-KS,
dvs. konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter
i totalkostnaderna.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2018-2025
I samband med vatje uppdatering av våra beräkningar publiceras "Prognosunderlag K
2018-2025 på vår webbplats på nedanstående länk: http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
Genom att i Excelfilen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och
bakgrundsuppgifter för sin kommun.
I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för
åren 2018-2025. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli
generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns en
tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag
ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via nedanstående länk:
https://sld.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403 .html

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 18:35) beror på:
• Ny skatteunderlagsprognos
• Preliminätt beskattningsutfall oktober
Beräkningarna bygger i övrigt på 2018 års skattesatser samt att befolkningen i vaije
kommun utvecklas i takt med riksprognosen.
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Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2018-2025
med hjälp av modellen "Skatter & bidrag"
Med hjälp av modellen kan du se kommunens intäkter efter olika antaganden om:
• Skattesats
• Antal invånare och åldersstruktur i den egna kommunen
• Skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen
• Skatteunderlag i riket
• Anslaget för kommunalekonomisk utjämning
Du får också en ökad förståelse för hur utjämningssystemets olika delar påverkas av
förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket. Vi informerar
kontinuerligt i våra cirkulär om hur ändrade förutsättningar ska föras in i modellen.
Modellen är endast tillgänglig för dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- eller
finansfunktion.

Beställning för nya användare
Kommuner som inte haft modellverktyget under 2017 gör beställningen via vår beställningsblankett. Beställningsblanketten kan hämtas från vår webbplats sid.se under
område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik), Budget och planering, Skatter &
bidrag, kommuner. Spara den först på Din dator innan Du fyller i den!
Priset år 2018 är 2 200 kronor.
Blanketten kan sedan e-postas till mona.fridell@skl.se.

Uppdatering av modellen "Skatter & bidrag"
Kommuner som använder den förenklade uppdateringen laddar ner filen :
• Uppdateringsfil-1803 7nr6.xls
från sidan vvww.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.
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Information om tidpunkter under 2018
Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka på
Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern.
För att säkert få alla våra nyheter,
gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den grå sidfoten
längst ner på sidan.
Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats?

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik) finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären.
Frågor om detta cirkulär kan ställas till Bo Legerius (makroekonomi och skatteunderlaget) 08-452 77 34, Per Sedigh (sammanvägt prisindex kommunal verksamhet)
08-452 77 43, Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08-452 79 10.
Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

~ÄNiclas Johansson

Mona Fridell

Bilagor
"Prognosunderlag-K-2018-2025-18037'', finns på vår webbplats på följande länk:
http://v-rwvv.skl.se/v,reb/Skatteunderlagsprognos.aspx
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Riktlinjer för utdelning av
Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård
Hallands museiförening utdelar sedan några år diplom för god byggnadsvård i vårt län, vilket kan avse både direkta
vårdinsatser och opinionsbildande insatser. Mottagare av diplom kan vara:
1.

Ägare av fastighet, där byggnad eller byggnader iståndsatts och/eller förnyats på ett från miljösynpunkt
och från kulturhistoriska utgångspunkter föredömligt sätt
2. Fastighetsägare som med omsorg vårdar miljömässigt och kulturhistoriskt värdefull(a) byggnad(er)
3. Enskild person eller organisation som genom opinionsbildning eller på annat sätt gjort väsentliga
insatser för bevarande och vård av kulturhistoriskt betydelsefull byggnad eller byggnadsmiljö.
4. Projekt som kombinerar god byggnadsvård med målet att också hitta 11ya allvä11dni11gsområde11 för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vars ursprungliga a11vänd11illg inte längre är aktuell.
Förslag till mottagare av diplom får lämnas av byggnadsnämnder, kulturnämnder och hembygdskretsar i Hallands
län. Den av föreningen utsedda juryn ber nu om förslag inför 2019 års utdelning, på bifogade blanketter.
Förslagen" ska vara föreningen till handa senast 15 mars 2019. Märk kuve11et "Byggnadsvårdsdiplom"

Förslagell prövas av e11 jury beståellde av lä11sarkitekten, länsantikvarien och landsantikvarie11 i länet samt två
ledamöter, som styrelse11 för Halla11ds 111useiföre11ing utser i110111 sig för ett år i sänder. En av dessa ledamöter skall
vara sammankallande i jury11. Museiföre11illgens representa11ter må ej omväljas förrä11 samtliga styrelseledamöter
i11nehaft detta uppdrag.
Juryns beslut kan ej omprövas,
Diplom, u11dertecknat av föreningells ordföra11de och den som varit ordförande i jury11, överlämllas vid
museiförellillgens årsmöte. Högst fem diplom får utdelas vid ett och samma tillfälle. Om llågot förslag ej inkommit ellei
om j111yn finller att inget illkommet förslag motiverar att diplom utdelas, får dell besluta att diplom ej skall delas ut det
året. Jury11 får dock besluta om diplom utifråll egen kunskap, utan att förslag lämnats av annan.
Antagna av styrelsell den 23.111987
Reviderade den 21111 2013.

Föreningen tackar på förhand för Er medverkan. Det är föreningens förhoppning att diplomen ska bidra till en ökad
medvetenhet om hur viktigt det är att väl vårda det kulturhistoriska arv som länets äldre bebyggelse och
bebyggelsemiljöer utgör.
En förteckning över dem som erhållit diplom 1984-2018 bifogas.
Med de bästa hälsningar
Juryn för byggnadsvårdsdiplom 2019
ordförande
Magnus J ensner
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FÖRSLAG TILL MOTTAGARE AV HALLANDS MUSEIFÖRENINGS DIPLOM FÖR GOD BYGGNADSVÅRD

ÅR 2019
Förslag lämnat av:

---------------------------

(byggnadsnämnd, kulturnämnd, hembygdskrets)
FÖRSLAG
Opinionsbildarens namn:

--------------------------

0 pin io nsbi Idarens a d r e s s : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tel: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Beskriv opinionsbildarens insatser, ange byggnad, byggnadsmiljö som bevarats: _ _ _ _ _ _ __

Fastighetsägarens namn:

---------------------------

Fastighets b e t e c k n i n g : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Adress:

--------------------------------

Följande byggnader på fastigheten, som förnyats/iståndsatts/vårdats på ett sätt överensstämmer med
diplomens syften : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kontaktperson rörande förslaget är:

Underskrift

Telefon I E:mail

Datum
Förslaget kan kompletteras med bilagor (beskrivning, foton etc.)

Hallands Museiförenings diplom för god byggnadsvård utdelades
Diplomet dekorerades med konstnär Olle Agnel/s bilder

1984 (FÖRSTA ÅRET SOM DIPLOM DELADES UT) till:
- Karin Nordin för Gyllensvärdska gården i Våxtorp
-Asige hembygdsförening för Knobeholms tunnbinderi i Asige
-Göran Richert för Wea kaptengård i Kungsbacka

1985 till:
-Älvsåkers Hembygdsgille för Lindströmsgården i Lerberg
-Byggnadsfirman Gottfrid Ranings Eftr (Lars och Håkan Raning) Falkenberg för
KvBjälkenNr Hallanäsgatan 12, Falkenberg
-Kurt Johansson för Kv Broktorp Kyrkogatan 8, Halmstad

1986 till:
-Jan Engberg för Båtmanstorpet ("Hallmans") i Valinge socken
-Lennart Berg för Nötegångs gård i Släps socken
-Herr och fru Arne Kjell för Borgen, Hellerup i Vinbergs socken
-Stiftelsen Brunnsbacka sågkvarn för Brunnsbacka sågkvarn i Södra Unnaryds socken
-Sibbarps-Dagsås Hembygdsförening för Skrape-Finas Backstuga i Dagsås socken

1987 till:
-HB Residencia, Kungsbacka, genom Jan Hampf för upprustning av del av den äldre
säteribebyggelsen på Särö
-Falkenbergs kommun, genom fullmäktiges ordförande, Sven-Henrik Christiansson
tillsammans med förre stadsarkitekten Carl Estmar för bevarandeplan för Falkenbergs
innerstad

1988 till:
-Stina Lindblom för långvarigt ideellt och politiskt arbete till byggnadsvårdens och
byggnadskulturens fromma
-Sibbarps-Dagsås hembygdsförening för torpet Långanskogen Åstad 1: 13 Sibbarps socken
-Elanders boktryckeri för Storgatan 1 i kvarteret Hamnen, Kungsbacka
-Breareds kulturhistoriska förening för "Bröderna Perssons diverseaffär" i Breared
-Roy Gowers för den kringbyggda gården Farmen i Våxtorp

1989 till:
-Anna Skantze för hennes insatser att sprida kunskap om Falkenberg och dess kulturhistoriska
bebyggelse
-Snöstorps hembygdsförening för återuppförande av den brunna hembygdsgården 1988
-Hjälms idrottsförening för ideellt omhändertagande av Månsa kvarn i Hjälms socken

1990 till:
-Lars Rudin, Laholm för att han tagit sig an Gamla Pedagogien
-Hans Berggren för upprustning av Alphyddan, Särö
-Mari-Ann Sander och Ingemar Törnberg för upprustning av gården "Backa" i Lynga, Morups
socken

1991 till:
-Lennart Castelius för upprustning av "Gooska gården'', Falkenberg
-Lennart Erlingzon, Mosilt, Simlångsdalen för upprustning av Byggets fd hotell

1992 till:
-Sten Nilsson för byggnadsvårdande och informativa insatser
-Krister och Ingemar Wahlström för upprustning av manbyggnaden på gården Knalleberg 1:4,
Femsjö
-Inger och Anders Öfverström för restaurering av Björkeris prästgård, Tölö socken
-Byggnadsnämnden i Halmstad och Riksbyggens brfhalmstadshus nr 13 för upprustning av
kvarteret Ejdern m fl i Halmstad
-Bengt Edenfalk och Susanne Gerstenberg för en förtjänstfull upprustning av korsvirkeshus på
fastigheten Duvan 7 i Laholm

1993 till:
-Föreningen Rädda Nidingens dubbelfyrar för upprustning och restaurering av Nidingens
båda fyrtorn, Onsala socken
-Contekton Arkitekter i Borås AB för förtjänstfullt genomförd ombyggnad och renovering av
Kustsanatoriet Apelviken i Varberg och för att ha gett anläggningen ett nytt liv genom nya
verksamheter
-Rydö-bo ekonomiska förening för upprustning av f d bruksherrgården i Rydö
-Furulundsbostäder i Halmstad AB för upprustning av f d Sulfitfabrikens arbetarebostäder (kv
Papyrus m fl) i Oskarström

1994 till:
-Föreningen Najadens vänner för frivilligt arbete, envishet och engagemang för Najadens
bevarandeplan
-Ewy och Kent Andreasson genom känslig upprustning exteriört och interiört av fastigheten
Sjö 1:7
-Eva Rynefors och Hans Bulthuis för upprustning och ombyggnad av mangårdsbyggnaden på
gården Släryd 1:19, Svartrå

1995 till:
-Laholms församlingsgemenskap för föredömlig upprustning av Lutherska missionshuset,
Laholm
-AB Arkitekthuset, Halmstad och U gglarps bygg AB, Falkenberg, för föredömlig renovering
och nybyggnation i kvarteret S:t Nikolai, Halmstad
-Länsarbetsnämnden Halland för engagerat deltagande i upprustning av kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse, "Hallandsmodellen"
-Tjolöholmsstiftelsen, Kungbacka för upprustning av Tjolöholms kyrka

1996 till:
-Frank Andreasson för upprustning och restaurering av gård- och ekonomibyggnader till
Vallberga gård, Laholms kommun
-Konstnärsbyn i Rydöbruk AB för upprustning och renovering av "Tom-huset" i
Konstnärsbyn
-Axel och Gulla Natt och Dag för pietetsfull restaurering både ur teknisk och antikvarisk
synpunkt av kaptens gården Knapegården, Råö 13: 1, Onsala socken, Kungsbacka kommun

1997 till:
-Sparrman och Nätt Bygger AB för varsam renovering av Annebergs gård, Skårby 3 :29 i Tölö
socken
-Varbergs kommun, Tekniska förvaltningen för restaurering av kallbadhuset, Varberg
-Leif Andersson för upprustning av gatuhus och gård med gårdshus i kvarteret Örnen nr 6,
Laholm
-Långaryds Norra Hembygdsförening för restaurering av Yttersjöholms sågkvarn, Långaryds
socken, Hylte kommun

1998 till:
-Rolf Håkansson, Falkenberg för initiativ till och medverkan vid upprustning av fd biografen
Olympia, Falkenberg
-Halmstads kommun med AB Industristaden samt HB Svenska Bio Lidingö för planering och
renovering av ett område vid Lilla Torg i Halmstad med biografen Röda Kvarn, fd
brandstationen och fd fattighuset
-Systrarna Ebba och Margareta Johansson, Västra Knäred för långvarig omvårdnad om
bebyggelsen på fastigheten Västralt 2: 10, Knäreds socken

1999 till:
-Benny och Helen Averpil, Lindholmen 44292, Vallda för restaurering av det äldre
boningshuset samt uppförande av kompletterande gårdsbebyggelse på fastigheten Vallda 6:4 i
Kungsbacka
-Varbergs Stenfastigheter AB, Anders Gidefjord, för restaurering på ett föredömligt sätt av
fastigheten Bomlyckan 10 "Heijlska villan" i Varberg

2000 till:
-Föreningen Sandö hamn för restaurering av torpet Dannevalen, Vallda 1:2, Kungsbacka
-Monica och Stellan Johansson för upprustning av fastigheten Klammerdamm 12, Halmstad

2001 till:
-Helene Höjner och Björn Andersson för renovering av funkisvilla i kv Klinten 3, Varberg.
För god känsla av ursprungsarkitekturens formspråk i strid och råd med sakkunnig.
-Kerstin och Berndt Santesson för renovering av stor sekelskiftesvilla i trä, Hermansborg i
Släps socken. Ritad av Göteborgsarkitekten Bjerke.

2002 till:

-Dir. Kjell Markström, Telia Mobile AB, för Grimetons radiostation
-Snickaren Fred-Åke "Dinky" Danielsson och muraren Kent Stråhle, för utbildningsinsatser
inom bland annat Hallandsmodellen
-Bröderna Rolf och Jarl-Erik Gustavsson, Nösslinge, för utveckling av långhalmströska som
ger långhalm till taktäckning
-Ek. dr KB Bjering, Halmstad, för långvarigt folkbildningsarbete, bland annat som ordförande
i Gamla Halmstad

2003 till:
-Mette och Erik Dich, för upprustning och vidmakthållande av Alebo pensionat i Södra
Unnaryd
-Familjen von Braun, för upprustning av Mostorps slott
-Kajsa och Bernt Hallden, för upprustning och ombyggnad av stall- och kuskbyggnaden vid
Munkekullen, Särö

2004 till:
-Sven-Olof Lundström, för upprustning av den s.k. Odheliuska villan, Borgmästaregatan 3,
Kungsbacka
-Helene och Micael Stålbom, för upprustning och tillbyggnad av Stålboms Konditori,
Falkenberg
-Hans Bulthuis, Släryd, Ullared för mångårigt, engagerat och skickligt arbete inom
byggnadsvården i Hallands län.

2005 till:
-Per Fäldt, för engagerande och allmänbildande journalistik inom arkitektur och
byggnadsvård
-Robert och Charlotte Persson, för deras engagerande arbete med fastigheten Elestorp 7:190,
Tjärby socken
-Gert och Dilba Oken, för upprustning av Berget 1, Västra Vallgatan 25 Varberg
-Hampus Ericsson och Therese Wittbolt, för förtjänstfull upprustning av Villa Solsidan,
Guntoftavägen 195, Särö

2006 till:
-Anna & Lars Lidman, för upprustning och vård av gamla gästgivaregården i Unnaryd
-Lena Berhoff & Anders Olesen, för upprustning av Nackagård i Sörby och engagemang
inom byggnadsvården
-Eva & Jan Hylen, för upprustning av Sjötorp i Mellbystrand

2007 till:
- Monica och Karl-Olof Persson, för förtjänstfull renovering av ett slitet
byggnadsbestånd
av fastigheten Våxtorp 32:11 ( 1:8)
- Burbo Invest AB, c/o Bo Loggarfve för att på ett mycket ambitiöst och konsekvent sätt
renoverat med utgångspunkt av originalet, Enigheten 8, Badhusgatan i Halmstad
- Nina och Peter Johansson, för stort arbete i upprustning av Stensjö hus i Steninge
- Judy Larsen för upprustning och omfattande renovering av Wea kaptensgård i Släp, Särö

2008 till:

- Evald Martinsson för Kvarnen i Håfors, Idala:
Nominerad av Gällinge-Idala hembygdsgille.
- Kerstin Dahlberg för Storegården, Gunnarsjö.
Nominerad av byggnadsnämnden i Varberg.
- Harplinge hembygdsförening för Säralsstugan.
Nominerad av Kulturnämnden i Halmstad

2009 till:
- Anders Larssons Stiftelse Kvarnen Trönninge näs för Väderkvarnen i Trönninge näs
- Karolina Svensson för Orren 2, Falkenberg
- Shayne O'Neil och Ulla Wallin för Bruno Mathssons hus, Frösakull

2010 till:
- Berit Bräutigam/Bräutigams Fastigheter AB: Smittens, Öxared 1:4
- Henrik Effersöe: Torp, Fagereds Krogsered 1:5
- Dag Hallberg: Mariedals gård, Forellen 4
- Gunilla Lindberg & Per-Enar Andersson: Torna gård, VäröBacka 19:2

2011 till:
-Seth o Annika Balschmidt: Druvan 13
-Anna o Marcus Rimner: Stenstugan, Särö 1:355
-Pastor UlfRosenqvist: Vallda metodistkapell och Emanuelskyrkan i K-backa

2012 till
-Mattias Melkersson och Almelie Olsson, Vinberg 5:8, Falkenbergs Kommun
-Thomas o lng-Marie Miiller-Uri: Skottorp: 1:39, Laholms Kommun
-Evy Andreasson: Gården Byn o Sjukstugan, Unnaryd 2:102

2013 till
-Lars-Olof Olsson, Rörbecksgatan 20 A, Drivbänken 3
-Sperlingsholms Gods AB, Nissastigen, Sperlingsholm 1: 1, Föreningen Karlstorpsstugan
-Göteborgs Stift, arrendator Roland Davidsson, Knäreds Kvarn

2014 till
-Marian Grund, Kaninen 3 i Varberg
Mellbystrandsföreningen, Hökagården i Mellbystrand

2015 till
-Frank Karlsson, Svenska Kulturhantverk, för stort engagemang o insatser
För bevarande och vård av kulturhistoriska byggnader.
-Sara och Anders Wennerström: Solhaga Stenugnsbageri Slöinge 5:45 m fl.
-Föreningen Edenberga Frivilliga Brandkår, Edenberga 2:16

2016 till
-Louise Bengtsson, Harplinge 8;10 Tingsvägen 2 Harplinge
-Fem Hjärtan Fastigheter Nordiskafilts gamla kontorsbyggnad
-Björn Juliusson, Tullstugan 38 och 39 i Falkenberg

2017 till
-Andreasson och Ljungblad Byggnads AB: Toppered 1: 160, Villa Manhem,
Älvsered, Falkenbergs kommun
-Lars Ivar Nilsson och Helena Söderqvist: Ålstorp 2: 12 Gamla Byskolan i
Laholms Kommun.

2018 till
-Förskolan Tallkotten i Falkenberg
-Fastigheten Broktorp4, Brogatan 9 i Halmstad
-Gammelgården Sperlingsholm i Halmstad
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BESLUT

LÄNSSTYRELSEN

1 (3)

Datum

Diarienummer

2018-11-14

851-7771-2018

HALLANDS LÄN

Länets kommuner, enligt sändlista
Migrationsverket

Beslut om fördelning av anvisningar år
2019 till kommuner i Hallands län
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar att fördelning av mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Hallands
län (kommuntal) för kaienderåret 2019 ska ske enligt Bilaga 1 till detta beslut.

Redogörelse för ärendet
En kommun är skyldig, enligt 5 §lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa förutsättningar.
Av förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner framgår det
totala antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar per kalenderår samt de
länstal som följer av bilaga till förordningen . Enligt 2 §, med ikraftträdande den 1
januari 2019, ska 9 000 nyanlända omfattas av anvisningar till kommuner för år
2019. Av bilaga med förteckning över länstal 2019, också med ikraftträdande den
1januari2019, framgår i förteckning över länstal att länstalet för Hallands län är
354 för år 2019.
Länsstyrelsen ska, med hänvisning till 5 §förordning (2016:39) om mottagande
av vissa nyanlända invandrare för bosättning, besluta om fördelningen mellan
kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar
under ett visst kalenderår (kommuntal). Kommuntalen ska beslutas i förväg för ett
kalenderår i taget. Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn
tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, omfattningen av
asylsökande som vistas i kommunen, 7 §lag (2016:38), samt att hänsyn får tas till
kommunernas förutsättningar att tillhandahålla bostäder, 6 § förordning
(2016:39).

Postadress
30186 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
Telefon
halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00
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Datum

Diarienummer

2018-11-14

851-7771-2018

HALLANDS LÄN

Skälen för länsstyrelsens beslut
Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Mot bakgrund av
gällande lagstiftning beslutar Länsstyrelsen i Hallands län att fördelning av
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till
kommuner i Hallands län (kommuntal) för kalenderåret 2019 ska ske enligt detta
besluts bilaga, se Bilaga 1.

Upplysningar
Om länstalen revideras under innevarande kalenderår, får även kommuntalen
revideras.
Kommuntalen får också revideras under innevarande kalenderår efter överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet, 7 § förordning
(2016:39).
Det av Migrationsverket totala skattade mottagandet för Hallands län för år 2019
är l 222 nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar med uppehållstillstånd,
varav 354 ska tas emot på anvisning.
Detta beslut kan enligt 9 § lag (2016 :38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning, inte överklagas.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Lena Sommestad efter föredragning av
integrationssamordnare Thijs den Teuling. I beslutets beredning har även Jörgen
Peters deltagit.
Beslutande

Föredragande

Lena Sommestad
Landshövding

Thijs den Teuling
Integrati onssamordnare

Bilaga
Bilaga 1.

Fördelning av anvisningar av nyanlända till kommuner enligt
regeringens beslut om tilldelad länsfördelning för Hallands län år
2019

Postadress
30 I 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
Telefon
halland@lansstyrelsen .se 010 - 224 30 00
Page 2 of 3
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Datum

Diarienummer

2018-11-14

851-7771-2018

HALLANDS LÄN

Bilaga 1
Fördelning av anvisningar av nyanlända till kommuner enligt regeringens beslut
om tilldelad länsfördelning för Hallands län år 2019

Kommun

Kommuntal

Hylte

5

Halmstad

37

Laholm

8

Falkenberg

20

Varberg

98

Kungsbacka

186

Sänd lista
kontaktcenter@falkenberg.se
direkt@halmstad.se
kommunen@hylte.se
kommun@laholm.se
info@kungsbacka.se
ks@varberg.se
Migrationsverket:
migrationsverket@migrationsverket.se
bosattningsenheten@migrationsverket.se

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
Telefon
halland@lansstyrelsen.se 0 I 0 - 224 30 00
Page 3 of 3

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

1-15

Plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, Norrg.25, kl. 9.0012.00

Beslutande

Christofer Bergenblock (C), ordf.
Linda Berggren (S)
Sven Andersson (M)

Övriga deltagare

Katarina Sundberg, förvaltningschef
Mari Hagborg Lorentzon, avdelningschef fritid
Jari Kajanne, avdelningschef ungdom
Ingemar Arnesson, avdelningschef kultur
Erica Giannini, personalstrateg
Johan Suomela, controller
Per Eriksson, handläggare
Gunilla Sandkvist, nämndsekreterare

Utses att justera

Sven Andersson (M)

Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen den 13 november 2018

Sekreterare

Gunilla Sandkvist

Ordförande

Christofer Bergenblock

Justerande

Sven Andersson (M)

Paragraf

144–152

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kfn au § 144

Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

2

Dnr

Förvaltningen informerar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Förvaltningschef Katarina Sundberg, informerar:
- Ett regionmöte med kulturchefer har ägt rum och det har tagits fram en ny
överenskommelse gällande kultur för äldre.
- Konstregion Halland har bildat en taktisk grupp som arbetar för att få en
attraktiv konstregion. Samverkan sker kring offentlig konst.
2. Personalstrateg Erica Giannini ger en övergripande presentation av
medarbetarenkäten.
3. Ordförande informerar från möte med Varbergs Sim gällande
föreningens verksamhet de kommande tre åren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kfn au § 145
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Dnr

Kultur- och fritidsnämndens investeringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Avdelningschef fritid, Mari Hagborg Lorentzon, informerar:
- Ankarvallen – Arbetet med att återställa planerna pågår.
- Konstgräsplan Håsten – Besiktning sker 22 november. Invigning i
december. Följer budget och plan.
- Bad- och simanläggningen – Ny budget, beslut tas av kommunfullmäktige
den 13 november 2018.
2. Avdelningschef kultur, Ingemar Arnesson, informerar:
- Kungsäter bibliotek – Ombyggnation pågår. Beräknas vara klar i början
av 2019.
- Varbergs Teater – Trappa och staket till lastbrygga kvarstår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr

Återkoppling avtalstrohet - information
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Handläggare Per Eriksson presenterar nuläget. Avtalstroheten ligger just
nu på 72 procent. Ett uppföljningsarbete pågår inom förvaltningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
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Dnr KFN 2018/0048

Månadsrapport oktober
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering inför
nämndens sammanträde den 21 november 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 150 645 tkr och därmed har
ingen budgetförändring skett under oktober månad.
Nämndens driftutfall uppgår till 121 341 tkr av budgeterade 150 645 tkr. Det
innebär att 81 procent av budgeten är förbrukad. Det är två procentenheter
under den generella riktpunkten som uppgår till 83 procent och tre
procentenheter under förra årets förbrukning som då låg på 84 procent.
Intäkterna ligger, likt tidigare månader, högt i förhållande till förra året
vilket beror på att nämnden fått in ett flertal bidrag från diverse
myndigheter som man ej kände till vid årets början. Vissa av bidragen ska
(och har) dock periodiseras till 2019. Andra faktorer som bidrar till de
ökade intäkterna är en tidigareläggning av fakturering till Kungsbacka
kommun avseende Sjöaremossen samt en fin sommar på Simstadion.
Nämnden kommer därmed få in betydligt mer intäkter än vad som
budgeterats.
Kostnaderna för personal, bidrag, lokalhyra, avskrivningar och räntor följer
plan och inga större avvikelser från budget ser ut att inträffa.
Övriga utgifter ligger på en bra nivå. Det är dock troligt att övriga utgifter
kommer överskrida budgeten med tanke på att nämnden tagit i anspråk
445 tkr ur resultatreserven för specifika satsningar samt att det finns ett
direkt samband mellan de ökade intäkterna och de övriga utgifterna.
Inga anmärkningsvärda avvikelser bedöms inträffa utifrån lagd budget.
Därmed är prognosen att nämnden gör ett underskott på 445 tkr eftersom
nämnden beslutat att ta i anspråk 445 tkr ur resultatreserven.

Beslutsunderlag
Månadsrapport oktober 2018

Övervägande
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
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Förvaltningens bedömning är att inga anmärkningsvärda avvikelser
kommer att inträffa utifrån lagd budget. Därmed är prognosen att nämnden
gör ett underskott på 445 tkr eftersom nämnden beslutat att ta i anspråk
445 tkr ur resultatreserven.
För investeringsbudgeten beräknas ett överskott på 740 tkr inträffa.
Anledningen är att inventarierna till Lindvallen och Ankarvallens
omklädningsrum inte beräknas användas fullt ut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
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Dnr KFN 2018/0162

Remissyttrande - policy och riktlinjer för interna
tjänsteleveranser, Facility Management
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
1. tillstyrka förslaget till policy och riktlinjer för interna tjänsteleveranser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun växer kraftigt och kontinuerligt. Detta tillsammans med
en ökad komplexitet i den verksamhet som levereras till invånare,
näringsliv och besökare ställer allt högre krav på kommunorganisationen.
För att kunna öka kärnverksamheternas möjlighet att effektivt och
kvalitetssäkrat driva sin verksamhet behövs en god intern service som stöd
och avlastning.
Uppdraget att skriva fram riktlinjer kommer ur ett kommungemensamt
generellt behov av tydlighet, transparens, effektivitet och enkelhet i arbetet
med interna stödprocesser.
Servicenämnden med flera som levererar interna tjänster behöver tydlighet
och enkelhet som leverantör, facknämnderna behöver det som
kunder/användare och kommunstyrelsen behöver det i sitt uppdrag med
ledning- och samordning av kommunens arbete.
Leveransen och utförandet av de interna tjänsterna/servicen eller Facility
management, FM, skall underlätta för organisationen att fortsätta leverera
god kommunal service och myndighetsfunktion till invånare, näringsliv och
besökare i Varbergs kommun.
I policys och riktlinjerna finns bland annat en beslutsmodell som beskriver
vilka mandat/beslut som kan fattas av olika instanser i kommunen. I
underlagen finns även en urvalsmodell för interna tjänster som ska hantera
val inom områdena flexibilitet, utformning, beslutsapparat, finansiering
och utförande. För att tydliggöra detta har man tagit fram en modellmatris
som anger:

• Om tjänsten är obligatorisk, samordnad eller valfri.
• Hur tjänstens komplexitet ser ut i form av basutbud, tilläggstjänster och
servicenivåer.
• Hur tjänsten utformas.
• Hur utbud och servicenivåer beslutas.
• Hur tjänsten finansieras; av Central RAM eller av förvaltningarna.
• Vem som kan leverera tjänsten.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
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Beslutsunderlag
Riktlinjer för interna tjänsteleveranser
Policy för interna tjänsteleveranser

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot det förslag som
tagits fram men vill lyfta fram att tjänster som ska finansieras via central
ram (genom flytt av medel från nämnderna) bör var kostnadsneutralt för
nämnderna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
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Dnr KFN 2018/0089

Granskning av drift och skötsel av anläggningar
och samverkan med föreningsliv
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
1. översända yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av drift och
skötsel av anläggningar och samverkan med föreningsliv” till revisonen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en
granskning av hur kommunen samverkar med föreningsliv kring drift och
skötsel av olika former av anläggningar/byggnader. Vilken syn finns på
föreningslivets engagemang och vilken vilja finns till att låta föreningslivet
sköta anläggningar och istället betala bidrag för denna skötsel.
Syftet med granskningen är att bedöma om kultur- och fritidsnämnden har
rutiner och arbetssätt som kan anses effektivt och samtidigt bevarar
anläggningarna och byggnader i gott skick.
Enligt revisionsrapporten är bedömningen att kultur- och fritidsnämnden
har ett arbetssätt som bevarar anläggningarna och byggnader i gott skick.
I de fall där det förekommer drift- och skötselavtal mellan nämnd och
föreningar följs efterlevnad av avtal upp kontinuerligt. Denna uppföljning
har införts i förvaltningens egenkontroll och genomgång av avtalen sker
årligen i december. Inspektioner av föreningars åtagande sker löpande
under året i samband med att förvaltningens idrottsplatsskötare är ute på
anläggningarna.
Genomförd granskning har visat att det inte finns några, av nämnden,
beslutade riktlinjer eller rutiner för hur förvaltningen ska förhålla sig till
samverkan med föreningarna i kommunen gällande drift och skötsel av
anläggningar. Dock finns det sedan lång tid tillbaka en politisk vilja och
tradition att föreningarna ska vara involverade och engagerade i
anläggningarna. Detta för att skapa ett ansvarstagande som leder till bättre
skötsel. Granskningen visar att denna vilja och tradition är bekant och
implementerad hos nämnd, förvaltning och föreningsliv.
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Revisionen rekommenderar nämnden två förbättringsområden som
redovisas nedan tillsammans med nämndens svar:
1. Nämnden rekommenderas att formalisera den politiska
traditionen och viljan för att säkerställa att nya såväl som
befintliga politiker, tjänstemän, föreningar och medlemmar har
förståelse för vad traditionen och viljan innebär och att inga
otydligheter mellan parterna uppstår.
Kultur- och fritidsnämnden har sedan lång tid tillbaka haft drift–
och skötselavtal med framförallt idrottsföreningar. Dessa avtal är
utformade på ett sådant sätt att ersättning betalas för arbetsinsatser
som enligt avtalet tydliggörs. Arbetsinsatserna kan bestå av
bevattning och linjering av fotbollsplaner, städning av
omklädningsrum, upplåsning och låsning av utrymmen i samband
med uthyrning.
Förvaltningen kommer att arbeta fram tillämpningsanvisningar
gällande avtal med föreningar där den politiska viljan tydliggörs.
Dessa tillämpningsanvisningar beslutas av kultur- och
fritidsnämnden.
2. Nämnden rekommenderas att se över möjligheterna till
samordning och samutnyttjande av resurser, exempelvis med
andra förvaltningar eller kommunens bostadsbolag.
Dialog vad det gäller underhåll av anläggningar sker kontinuerligt
med serviceförvaltingen. Vad det gäller drift och skötsel av
anläggningar kräver det i stor utsträckning specialkunskaper och
specialmaskiner till exempel arbete i ishall och skötsel av
fotbollsplaner. Denna kompetens och utrustning finns endast inom
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Nämnden är dock
positiv till ytterligare samordning och samnyttjande med andra
aktörer där förvaltningen bedömer att det bidrar till effektivare
resursanvändning samt under förutsättning att drift och underhåll
inte påverkas negativt.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Granskning av drift och skötsel av anläggningar och
samverkan med föreningsliv”
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Revisionen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Kfn au § 150

Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

11

Dnr KFN 2018/0108

Skrivelse angående bidrag till 4H klubbarna i
Varbergs 4H-krets
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. bevilja Varbergs 4H-krets extra verksamhetsbidrag om 30 tkr för år
2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs 4H-krets har sedan 2013 inkommit med en ansökan om att
erhålla ett extra bidrag för den verksamhet man bedriver som inte omfattas
av de bidragsregler som trädde i kraft 2012.
De nya i bidragsreglerna från 2012 jämfört med tidigare, och som drabbar
4H-klubbarna hårdare än andra, är att ledarutbildningsbidraget och
grundbidraget slagits ihop till ett gemensamt bidrag. Från 2015 har
bidragsreglerna dessutom förändrats ytterligare vilket inte heller gynnar
4H-klubbarna. Med anledning av dessa förändringar förlorar 4H-kretsen
enligt den egna beräkningen cirka 35 tkr utifrån den redovisade verksamhet
man bedriver jämfört med tidigare bidragsregler (före 2012).
Varbergs 4H-krets ansöker även om ett bidrag om 30 000 kr till
kontorshyra. Inom kultur- och fritidsnämndens bidragssystem finns
lokalbidrag att söka för enskilda föreningar. Det är inte möjligt för en
sammanslutning av föreningar (krets) att söka lokalbidrag.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Varbergs 4H-krets

Övervägande
Förvaltningen föreslår att Varbergs 4H-krets får ett extra bidrag om 30 000
kr för år 2018. Vilket är en höjning med 5 000 kronor gentemot 2017.
Trots att antal föreningar som är bidragsberättigade har minskat, har ändå
antal redovisade aktiviteter för period 1/2018 ökat med 37 stycken i
jämförelse med period 1/2017.
Anledningen till att 4H ska kompenseras är att man, förutom vanliga
aktiviteter som ryms inom aktivitetsstödet, även bedriver verksamhet som
inte är att betrakta som ”godkända” aktiviteter enligt gällande
bidragsregler, men som är en mycket viktig del av verksamhetens kultur
och filosofi. Det unika man fokuserar på är 4H-företag. Barn från 7 år och
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uppåt får chansen att driva ett eget företag och lära sig att ta ansvar för
detta. Detta är aktiviteter som sker löpande under en längre tid och mellan
de ordinarie, godkända aktivitetstillfällena. För att denna unika verksamhet
ska kunna fortgå anser förvaltningen att ett extra bidrag ska betalas ut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KFN 2018/0093

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan
för ändring av 1936 års stadsplan för Varberg
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta
1. tillstyrka förslag 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2018-11-07

14

enligt nuvarande bestämmelser bedöms påverkan på bebyggelsen exteriört
vara begränsad.

Beslutsunderlag
Plan- och genomförandebeskrivning: Ändring av 1936 års stadsplan för
Varberg. Samrådshandling, upprättad 2018-05-08, Varbergs kommun.
Detaljplan för ändring av 1936 års Stadsplan för Varberg. Samråd,
sammanställning, upprättad 2018-09-28, Varbergs kommun.

Jämställdhetsbedömning
Ingen jämställdhetsbedömning anses nödvändig för det här ärendet.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har i juni 2018 yttrat sig över samrådshandling
för ärendet. Nämnden beslutade tillstyrka innehållet i detaljplanen, med
kommentaren att det är viktigt att man i bygglovsprocessen säkerställer att
detaljplaneändringen inte medför stor påverkan på bebyggelsens exteriörer.
Även Kulturmiljö Halland och Länsstyrelsen har i sina samrådsyttranden
betonat risken att planändringen kan medföra incitament till exteriöra
förändringar som kan påverka kulturhistoriska värden negativt.
Kultur- och fritidsnämnden anser att framtagning och implementering av
skydds- och varsamhetsbestämmelser för planområdet är ett bra sätt att
minska risken för att kulturhistoriska värden förloras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr

Övriga ärenden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Ordförande lyfter frågan om ungdomsgårdens lokaler i Bua. Barn- och
utbildningsnämnden vill få tillgång till lokalerna på förmiddagar för
förskoleverksamhet. Möte har ägt rum. Förvaltningen ska boka in ett
nytt möte med barn- och utbildningsförvaltningen för att diskutera
frågan ytterligare.
2. Linda Berggren (S) undrar över handlingsplan för skötsel av
konstgräsplaner i syfte att minska svinnet av granulat. Förvaltningen
svarar att man arbetar aktivt med frågan, men inte har en detaljerad
skötselplan. Konstateras att mål kan sättas upp i samband med
nämndens målarbete.
3. Linda Berggren (S) lyfter frågan om att bedriva friskvårdsverksamhet
för barn och ungdomar enligt modell som används i Kungsbacka.
Förvaltningen ska vid lämpligt tillfälle informera nämnden om det
arbete som bedrivs i egen regi genom verksamheten Junior för att
jämföra med Kungsbackas metod.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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