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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 1 Dnr  
 
 

Ändring av dagordning 

Beslut 
 
Servicenämndens arbetsutskott beslutar  
 

1. godkänna ändringen av dagordningen 
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 

Beskrivning av ärendet 
 

Servicenämndens arbetsutskott beslutar att godkänna följande ändring av 
dagordningen 
 
 
Nytt ärende ”Anpassning Påskbergsvallen press/media rum” tas upp som 
ärende nr 6 
 
Nytt ärende ”Byggsanktionsavgift” tas upp som ärende nr 7  
 
Ärende nr 6 ”Förvaltningen informerar” blir således ärende nr 8 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 2 Dnr SVN 2019/0081 
 
 

Motion från Anders Friebe (S) om att det är dags 
att kommunen tar ansvar och visar vägen och 
satsar på förnybar energiteknik 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta  
 

1. avstyrka motionen då serviceförvaltningen redan idag beaktar ny 

teknik när utveckling av fastigheterna genomförs 

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

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett serviceförvaltningen i uppdrag att yttra sig om 
motionen som inkommit från Anders Friebe (S) om att det är dags att 
kommunen tar ansvar och visar vägen och satsar på förnybar energiteknik. 
 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 25 november 2019 
Motion KS 2019-0135 -1 
Begäran om yttrande KS 2019-0135-3  
 

 

Övervägande 
Serviceförvaltningen har tagit del av motionen och hänvisar till 
kommunens underhållsplan för fastigheterna och de reinvesteringar som 
görs. När utveckling av fastigheterna genomförs tas beaktning av att testa 
ny teknik, så även solenergi.  
 
Skall Serviceförvaltningen genomföra en utredning samt beräkna 
investeringskostnader bör denna beställning komma från 
Samhällsutvecklingskontoret. 
 
Vid nyproduktion av fastigheter hänvisar Serviceförvaltningen till 
Samhällsutvecklingskontoret som är beställare av nya fastigheter. 
 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Click here to enter text. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 3 Dnr SVN 2020/0006 
 
 

Anpassning Påskbergsvallen omklädningsrum 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta  

 

1. anvisa 750 tkr för anpassning Påskbergsvallen omklädning från 

investeringskonto 32220 - Anpassning fastighet 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Serviceförvaltningen har planerat in ett underhållsarbete för nya ytskikt i 

omklädningsrum och korridor i Påskbergsvallens omklädningsbyggnad. 

Tidsplanen är satt till kvartal 1 2020 så det är klart innan idrottssäsongen 

startar och för att dessutom kunna erbjuda en trevligare omklädning när 

UEFA F17-EM, en stor ungdomsturnering för flickor, arrangeras mellan 9 – 

22 maj på hemmaplan i Sverige och då Varberg är en av värdstäderna. 

 

Idag när det är fotbollsmatcher i Superettan så löser verksamheten kravet 

för att bortalaget ska få tillräckligt med plats, genom att de tillåts använda 

två omklädningsrum där duschutrymmet används som passage mellan 

rummen.  

Dock klaras inte kravet på antal duschar och wc.  

 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 2 januari 2020 
Protokollsutdrag KFN 2019-0166 
Åtgärdsval KFN 2019-0166 
A1 ny planlösning 
 

 

Övervägande 
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning 

ryms inom regelverket för investeringskonto 32220 ”anpassning fastighet”.  

Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom höjd hyra mot Kultur 

0ch fritidsnämnden. Investeringen redovisas som komponenter med en 

avskrivningstid på tio år. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KFN 
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 § 4 Dnr SVN 2020/0010 
 
 

Anpassning Påskbergsvallen press/media rum 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar   

 

1. avslå förslaget att anvisa 550 tkr för ”Anpassning Påskbergsvallen 

press/media rum” från investeringskonto 32220 - Anpassning fastighet, 

då denna investering bör hanteras inom ramen för investeringen för 

allsvenskt spel. 

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

Beskrivning av ärendet 
Föreningens klubbrum har varit den lokal som använts för media och 

presskonferens men den är enbart 30 kvm stor och rymmer endast 15 

personer vilket är allt för litet för att efterleva arenakraven. För att klara 

Svenska fotbollsförbundets arenakrav, finns en klokhet i att göra 

lokalanpassningen i bortalagets omklädningsrum och iordningställa ett 

media- och pressrum parallellt med renoveringen för att få bättre effekt av 

insatserna.  

 

Det gör att renovering och lokalanpassning kan stå klar till säsongsstart i 
april-2020 och då efterleva arenakravet för ett av omklädnings-rummen 
och en acceptabel lokal för media- och presskonferens. Insatsen skapar 
även en bättre lösning för andra arrangemang på Påskbergsvallen. 
 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens beslutsförslag den 9 januari 2020 
Protokollsutdrag KFN 2019-0166 
Åtgärdsval KFN 2019-0166 
A1 ny planlösning 
 

 

Övervägande 
Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning 

ryms inom regelverket för investeringskonto 32220 ”anpassning fastighet”. 

Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom höjd hyra mot Kultur 

0ch fritidsnämnden. Investeringen redovisas som komponenter med en 

avskrivningstid 10 år. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KFN 
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 § 5 Dnr  
 
 

Byggsanktionsavgift 

Göran Dahl (M) väcker frågan kring byggsanktionsavgiften som 
serviceförvaltningen debiterats från Stadsbyggnadskontoret (SBK) för 
ombyggnationen på Bolmen.  
 
Katarina Lindh, avdelningschef för fastigheter, svarar på mötet. Det skedde 
en miss i rutinerna kring slutbesked och inflytt i fastigheten Bolmen skedde 
innan slutbeskedet var klart.  
 
Nya rutiner har inrättats för att förhindra att detta upprepas.  
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 6 Dnr SVN 2020/0002 
 
 

Förvaltningen informerar 

Joakim Dissler, enhetschef Varberg direkt, presenterade senaste 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) resultat.  
 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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