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Plats och tid Stadshus A, lokal Högtidssalen, kl. 13.30-15.10 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande  
Christofer Bergenblock (C), första vice ordförande  
Jeanette Qvist (S), andra vice ordförande 
Hanna Netterberg (M)  
Erland Linjer (M)  
Lena Språng (C)  
Tobias Carlsson (L)  
Morgan Börjesson (KD)  
Katarina Eiderbrant (S)  
Kent Norberg (S)  
Turid Ravlo-Svensson (S)  
Lukas Nord Axelsson (S) 
Erik Hellsborn (SD) 
 

 

Ersättare – 
inte tjänstgörande 

Peter Sjöholm (M) 
Micael Åkesson (M) 
Christian Persson (C) 
Cecilia Rönn (L) 
Jenny Bolgert (S) 
Lasse Sundberg (V) 
Andreas Havasi (SD) 
 

 

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör 
Lisbeth Klingvall, kommunsekreterare 

Utses att justera Jeanette Qvist (S) 

Sekreterare Lisbeth Klingvall Paragraf 86 

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) 

Justerande Jeanette Qvist (S)   

 
 

  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2022-04-26, § 86 2 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 86 Dnr KS 2022/0168 

 

Svar på ansökan om arrangörsstöd för 
cykeltävlingarna Giro Himledalen Tempo (SCF 
Masters Cup) och Giro Himledalen Linje (SCF 
SWE-Cup) i Skällinge 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. anslå 25 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel 

2022 till IF Rooster Club Varberg för att anordna cykeltävlingarna Giro 
Himledalen Tempo (SCF Masters Cup) och Giro Himledalen Linje (SCF 
SWE-Cup) i Skällinge by 30 april 2022 – 1 maj 2022. 

2. bidraget om 25 000 kronor betalas ut under förutsättning att 
arrangemanget anordnas enligt de förutsättningar som anges under 
rubriken övervägande. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
IF Rooster Club Varberg ansöker om bidrag om 25 000 kr för 
cykeltävlingarna Giro Himledalen Tempo (SCF Masters Cup) och Giro 
Himledalen Linje (SCF SWE-Cup) i Skällinge by 30 april 2022 – 1 maj 
2022.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 19 april 2022, § 185. 
Beslutsförslag 18 mars 2022. 
Ansökan om arrangörsstöd för cykeltävlingarna Giro Himledalen Tempo 
(SCF Masters Cup) och Giro Himledalens Linje (SCF SWE-Cup) i Skällinge 
by 30 april 2022 – 1 maj 2022, inkommen 17 mars 2022.  
 
Övervägande 
Giro Himledalen arrangerades i Varbergs inland för första gången under 
pandemin 2021 och fick enligt arrangörerna hög status bland Sveriges 
tävlingscyklister på högsta nivå.  
 
Det är positivt för Varberg med arrangemang som bidrar till utbud av 
aktiviteter för både invånare och besökare. Arrangemanget skapar en 
upplevelse i Varberg under våren och stärker platsvarumärket Varberg 
inspirerar och bidrar till kommunens attraktionskraft. Tävlingarnas 
lokalisering på landsbygden breddar bilden av Varberg som en attraktiv 
destination. Bedömningen är också att arrangemanget kan skapa 
besöksnäringsintäkter då cirka 250 deltagare väntas, vilket genererar 
gästnätter från fredag till söndag. Arrangören ska därför tillsammans med 
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boendeanläggningar i Varberg erbjuda paketeringar av boende och 
arrangören ska även inför tävlingen informera tävlande och eventuella 
åskådare om Varbergs utbud för besökare. 
 
Platsvarumärket Varberg Inspirerar ska exponeras genom arrangörens 
marknadsföringskanaler i samråd med kommunen genom näringslivs- och 
destinationskontoret.  
 
En säkerhetsplan för deltagare och besökare ska tas fram i enlighet med 
den säkerhetsguide som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB, publicerat 2021 och en plan för anpassning av eventuella restriktioner 
som Covid-19 medför ska tas fram av arrangören.  
 
Evenemanget ska anmälas till den kommunala lotsen för företag och större 
evenemang: Företagslotsen - Näringsliv Varberg. Arrangören ska ta kontakt 
med lokalt näringsliv, föreningsliv samt närboende som kan beröras av 
tävlingarna, och hålla dem välinformerade om evenemanget. 
   
Kommunen understryker att bidraget betalas ut under förutsättning att 
arrangemanget anordnas under de förutsättningar som anges i ansökan. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 

Näringslivs- och destinationskontoret 
IF Rooster Club Varberg 

 
 
 

https://naringsliv.varberg.se/sidor/service/foretagslotsen.html
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