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 § 63 Dnr KS 2020/0638 
 

Ändring av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna ändringar i dagordningen enligt följande:  

• ärende 26, Svar på remiss - hemställan från Region Halland och 
Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk 
planering, utgår. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens dagordning för sammanträdet 27 april 2021 ändras 
enligt ovanstående. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 64 Dnr KS 2021/0177 
 

Uppsiktsplikt 2020 avseende de kommunala 
bolagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Varbergs Bostad AB, Parkering i Varbergs Bostad AB, Varberg Vatten 

AB, Vatten & Miljö i Väst AB, Hallands Hamnar Varberg AB, Hallands 
Hamnar AB, Varberg Energi AB, Varberg Energimarknad AB, Arena 
Varberg AB, Varbergs Fastighets AB, Kurorten 1 i Varberg KB, Marknad 
Varberg AB och Varbergs Stadshus AB har under verksamhetsåret 2020 
bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Bolagen står enligt 6 kap. 1§ kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska årligen i beslut pröva om 
kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt 
med det fastställa kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den 
kommunala befogenheten (6 kap. 9 § KL). 
 
Kommunstyrelsens reglemente anger i 4§ att styrelsen ska ha fortlöpande 
uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen.  
 
Årligen ska styrelsen, i beslut, pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
bolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges 
fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.   
 
Uppsiktsplikten syftar till att säkerställa att de av fullmäktige beslutade 
ändamålen med de verksamheter som bedrivs i nämnder och bolag fullföljs 
samt att den kommunala verksamheten bedrivs inom den kommunala 
kompetensen.  
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Ändamålsbeskrivningar 
Varbergs Bostad AB 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjning i Varbergs kommun och 
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i 
bolaget.  
 
Parkering i Varbergs Bostad AB (Dotterbolag till Varbergs Bostad AB) 
Bolaget skall med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja en effektiv ekonomisk och teknisk förvaltning av såväl nya som 
befintliga parkeringsplatser, garage och parkeringsytor, 
parkeringsanläggningar inom Varbergs Bostads AB:s fastighetsbestånd 
samt medverka till att ändamålsenliga och kostnadseffektiva 
parkeringslösningar tillhandahålls till såväl Varbergs Bostads AB:s 
hyresgäster, kommunens invånare i övrigt och tillfälliga besökare i 
kommunen. 
 
Varberg Vatten AB 
Bolagets syfte är att tillhandahålla anläggningar för produktion av allmänna 
vattentjänster och den kommunala renhållningen enligt gällande 
lagstiftning.  
 
Vatten & Miljö i Väst AB (Dotterbolag till Varberg Vatten AB) 
Bolagets syfte är för delägarnas behov driva och utveckla vatten- och 
avloppshanteringen samt kommunal renhållning så att den tillgodoser 
brukarnas behov av, och högt ställda krav på, dessa miljötjänster samt att 
därigenom bidra till en långsiktig hållbar utveckling. 
 
Hallands Hamnar Varberg AB  
Bolagets syfte är att bedriva och utveckla hamnverksamheten i Varbergs 
kommun 
 
Hallands Hamnar AB (Dotterbolag till Hallands Hamnar Varberg AB)    
Bolaget, som till lika delar ägs av Hallands Hamnar Halmstad AB och 
Hallands Hamnar Varberg AB, utgör ägarbolagens gemensamma driftbolag 
vars ändamål är att utveckla de bägge kommunernas hamnverksamheter 
till nytta för kommunerna som attraktiva platser att leva och verka i för 
människor och näringsliv. 
 
Varberg Energi AB 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja god försörjning till 
kunder inom eldistribution, elförsäljning, elektronisk kommunikation med 
mera samt svara för god administrativ service. Bolaget ska bidra till 
utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle. 
 
Varberg Energimarknad AB (Dotterbolag till Varbergs Energi AB) 
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Bolaget skall vara kommunens verktyg för att bedriva kostnadseffektiv 
utbyggnad av förnybar elproduktion samt svara för inköp och försäljning av 
elenergi och gas med stor nytta och tillgänglighet för kunderna. 
 
Arena Varberg AB 
Bolagets uppdrag är att tillhandahålla lokaler och koncept samt att 
arrangera attraktiva arrangemang för kommunen, medborgarna och 
näringslivet i Varberg. Bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån 
affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer i enlighet med ägarens 
målsättning samt bedrivas i syfte att ge ett värde för kommunen, 
medborgarna och näringslivet. 
 
Varbergs Fastighets AB 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja tillgången på lokaler och 
kollektiva anordningar för samhällsservice i kommunen samt utifrån ett 
kommunalt perspektiv verka för bevarande av kulturellt viktiga byggnader. 
 
Kurorten 1 i Varberg KB (Dotterbolag till Varbergs Fastighets AB) 
Bolaget bedriver ingen verksamhet utan blockförhyr fastigheten Kurorten 1 
till Varbergs Fastighets AB. 
 
Marknad Varberg AB 
Bolaget bedriver ingen verksamhet utan är vilande sedan bolagsstämman 
2018. 
 
Varbergs Stadshus AB 
Bolagets syfte är att genom koncernägande av kommunens bolag vara 
samordnare av finansiella och kommunala frågor rörande kommunen och 
dess bolag. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 31 mars 2021. 
Inrapporterad uppföljning av bolagens verksamhet. 
 

Övervägande 
Löpande uppföljning 
Under 2020 har bolagen i koncernen gjort skriftliga rapporteringar till 
Varbergs Stadshus AB vid tre tillfällen; efter april, augusti och december. 
Varbergs Stadshus AB har i sin tur rapporterat vid samma tillfällen till 
kommunstyrelsen. 
 
De skriftliga rapporteringarna har kompletterats med dialogmöten under 
året där respektive bolagspresidium har träffat styrelsen för Varbergs 
Stadshus AB. 
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VD har på respektive bolag har under året deltagit i 
koncernledningsgruppens möten tillsammans med kommunens 
funktionsdirektörer och förvaltningschefer. 
Den löpande uppföljningen har säkerställt en god struktur för 
kommunstyrelsen att fullgöra sin uppsiktsplikt enligt kommunallagen 6 kap 
1§. 
 
Revisorernas granskning av bolagen. 
I lekmannarevisionens samtliga granskningsrapporter för 2020 bedöms 
verksamheten i allt väsentligt skött på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredsställande sätt. 
 
Utgångspunkten för lekmannarevisionens granskning är att respektive 
bolags verksamhet är förenlig med dess ändamål och syfte samt att 
verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att det ryms inom den kommunala 
kompetensen.  
 
Avvikelser från ägardirektiv 
Kommunstyrelseförvaltningen har granskat hur bolagen lever upp till 
ägardirektiven och kan konstatera att det finns en avvikelse vid utgången av 
2020. 
 
Enligt ägardirektivet ska Arena Varberg AB uppnå en självfinansieringsgrad 
på 45 procent över tid. Utfallet för 2020 uppgår endast till 20 procent vilket 
beror på den intäktsminskning som pandemin har inneburit. Bolaget 
uppmärksammade Varbergs Stadshus AB på den kommande avvikelsen i 
samband med delårsrapporten. Målet om 45 procent självfinansiering är 
satt att nås över tid och för åren 2016–2019 nåddes en nivå på 47 procent. 
Varbergs Stadshus AB:s bedömning är att avvikelsen mot det uppsatta 
målet förväntas upphöra i samband med att pandemin klingar av. 
 
Sammanfattande bedömning 
Utifrån ovan antecknade ändamålsbeskrivningar, den uppföljning som 
skett regelbundet samt bifogad uppföljning av bolagens verksamhet är det 
kommunstyrelsens förvaltnings uppfattning att Varbergs kommuns bolag 
bedrivit sin verksamhet under 2020 på ett sätt som varit förenligt med 
fastställda ändamål och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Om något eller några bolag inte har fullföljt sin verksamhet förenligt med 
ändamål och befogenheter ska frågan föras vidare till kommunfullmäktige 
men i och med att så inte är fallet hanteras beslutet om uppsiktsplikt av 
kommunstyrelsen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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§ 65 Dnr KS 2021/0087 

 

Fullmakt till stämmoombud 2021 - 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Till Varbergs kommuns valda ombud ge fullmakt och instruktion att på 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB bolagsstämma 12 maj 2021  
 
• rösta för fastställelse av den framlagda resultat och balansräkningen 
• rösta för disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
• rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören. 
• samt fatta övriga för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

bolagsstämmas genomförande nödvändiga beslut. 
• ställa sig positiv i diskussionen om att utreda möjligheten att övergå 

från ömsesidigt captive till äkta captive. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun är sedan 2015 delägare tillsammans med ytterligare 68 
kommuner i det ömsesidiga kommuncaptivet Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB och är därmed kallade till föreningsstämma 12 maj 2021. 
 
Kommunen har sin egendoms- och ansvarsförsäkring placerad i bolaget. 
 
Av kommunfullmäktige utsett stämmoombud är Stefan Stenberg med 
Jeanette Qvist som ersättare. 
 
Som ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet 
har att företräda kommunen på föreningsstämman. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 193. 
Beslutsförslag 13 april 2021.  
Kallelse till årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 

Övervägande 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har bedrivit verksamheten enligt 
uppsatta mål och valda revisorer tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och 
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verkställande direktör samt att resultat och balansräkning är upprättad 
enligt gällande lag. 
 
Under 2020 har en diskussion inletts kring att succesivt övergå från ett 
ömsesidigt kommuncaptive till ett äkta kommuncaptive, vilket var 
ursprungliga tanken när Kommunassurans bildades 2005. Det som nu gör 
det möjligt att fullfölja ursprungstanken är att lagen om offentlig 
upphandling reviderats och nu tillåter internhandel (3 kapitlet i LOU).   
 
Fördelarna med ett äkta captive är: 
• att kommunens försäkringskapital är särredovisat inom 

Kommunassurans och ger underlag för återbäring. 
• Möjlighet till bredare försäkringsomfattningar 
• Möjligt att lägga in hela kommunkoncernens försäkringsbehov 
• Direkt avkastning på skadeförebyggande arbete då de inbetalda 

premierna som inte används till att reglera skador kvarstår till 
kommande år. 

 
Nackdelen är att det binder kapital då kommunen måste kunna försvara 
solvensen i sin del av Kommunassurans. 
 
Ett eventuellt beslut om övergång till äkta captive kommer diskuteras på 
stämman och eventuellt beslut kommer tas vid en extra bolagsstämma 
under hösten 2021 eller senare. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stefan Stenberg 

Jeanette Qvist 
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 § 66 Dnr KS 2020/0589 

 

Planeringsförutsättningar inför budget 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. fastställa planeringsförutsättningar inför budget 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Planeringsförutsättningarna inför budget är en del i kommunens 
budgetprocess och syftar till att tydliggöra nämndernas 
verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för nästkommande år 
och ange inriktning för arbetet med nämndernas underlag till budget för 
planperioden. 
 
Prognos över befolkningens utveckling och sammansättning är ett viktigt 
underlag vid såväl beräkning av kommunens skatteintäkter, som planering 
av kommunala verksamheter. Befolkningsprognos för åren 2021–2036 har 
tagits fram i samarbete med Statisticon och finns med som bilaga till 
planeringsförutsättningarna. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 13 april 2021, 146. 
Beslutsförslag 31 mars 2021. 
Planeringsförutsättningar inför Budget 2022. 
Bilaga 1: Befolkningsprognos 2021–2036 Varbergs kommun, byggbaserad. 
Bilaga 2: Demografimodell i Varbergs kommun. 
 

Övervägande 
Det är av stor vikt att budgetprocessen stödjer ett långsiktigt 
förhållningssätt och på bästa sätt verkar för en god ekonomisk hushållning.  
 
Mål, uppdrag och ekonomiska ramar för nästkommande tydliggörs genom 
kommunstyrelsens beslut om planeringsförutsättningar inför budget 2022. 
Budgetberedningens arbete under hösten kan på så vis ha ett mer 
långsiktigt perspektiv. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder  
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 § 67 Dnr KS 2021/0127 

 

Service och bemanning vid tillgänglighetsbadet 
5:e vik Getterön 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. uppmana hamn- och gatunämnden att teckna en överenskommelse med 

DHR/Västervåg om att bemanna tillgänglighetsbadet vid 5:e vik 
Getterön under badsäsongen 2021 för att möjliggöra service till alla 
badgäster 

2. finansiera verksamheten 2021 genom disponering av 
kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser med 200 000 
kronor 

3. hantera frågan om finansiering efter år 2021 inom ramen för arbetet 
med kommunens budget för år 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Det nya tillgänglighetsbadet vid Getteröns 5:e vik färdigställdes inför 
sommarsäsongen 2020. För att möjliggöra att fler kan använda 
anläggningen beskriver hamn- och gatunämnden att service och bemanning 
bör erbjudas under badsäsongen.  
 
Nämnden anser att det är oklart vilken del av kommunkoncernen som 
ansvarar för att det finns personell service och bemanning på en kommunal 
badplats där särskilt behov finns av just service och bemanning. Ansvaret 
för normala drift- och underhållsinsatser i övrigt ligger på hamn- och 
gatunämnden såsom är fallet med alla kommunala offentliga badplatser. 
Nämnden har därför adresserat frågan till kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 13 april 2021, § 147. 
Beslutsförslag 18 mars 2021. 
Hamn- och gatunämnden 8 februari 2021, § 4. 
 

Övervägande 
Att erbjuda service och bemanning vid tillgänglighetsbadet 5:e vik Getterön 
innebär att fler kan nyttja anläggning som det är tänkt. Hamn- och 
gatunämnden skriver att servicen kan tänkas bestå i bokning och utlåning 
av utrustning för funktionshindrades badmöjligheter, särskild daglig tillsyn 
att anläggningen och utrustningen fungerar som avsett och att hjälpa 
badgäster att följa reglerna på platsen. Servicen och bemanningen bör 
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tillhandahållas under del av normal badsäsong och samordnas tidsmässigt 
med den bemanning som finns vid Fästningsbadet som i nuläget är ca 10 
veckor från mitten av juni till mitten av augusti. 
 
Det är hamn- och gatunämnden som tillhandahåller den service och 
bemanning som idag finns på Fästningsbadet under badsäsong, för att 
säkerställa att badsäkerheten och tryggheten på badplatsen är tillräcklig. 
Nämnden har fått ramkompensation för verksamheten då denna service 
ingick i den driftskalkyl som beslutet om Fästningsbadet baserades på. 
 
Under sommarsäsongen 2020 löstes behovet av bemanning och service 
provisoriskt vid tillgänglighetsbadet 5:e vik Getterön genom en 
överenskommelse med DHR/Västervåg om badvärdar under högsäsongen. 
DHR/Västervåg erhöll en ersättning för sitt åtagande som belastade hamn- 
och gatunämndens driftbudget för år 2020. Badvärdarna agerade på land 
och hade inte utbildning eller i uppdrag att agera som badvakt eller 
(havs)livräddare. 
 
När det gäller servicen och bemanningen framgent beskriver hamn- och 
gatunämnden tre huvudsakliga inriktningar och alternativ: 
 
1. Lämplig funktion och verksamhet inom kommunkoncernen får i 

uppdrag att svara för service och bemanning vid tillgänglighetsbadet 5:e 
vik Getterön under högsäsong. Uppdraget bör formuleras som ett 
badvärdskap och inte ett badvakts- eller havslivräddaruppdrag. Bedömd 
kostnad 150 000–250 000 kronor per år.  

2. DHR/Västervåg får i uppdrag att svara för service och bemanning vid 
tillgänglighetsbadet 5:e vik Getterön under högsäsong. Uppdraget bör 
formuleras som ett badvärdskap och inte ett badvakts- eller 
havslivräddaruppdrag. Bedömd kostnad 150 000–200 000 kronor per 
år. 

3. Annan extern part får i uppdrag att svara för service och bemanning vid 
tillgänglighetsbadet 5:e vik Getterön under högsäsong. Uppdraget bör 
formuleras som ett badvärdskap och inte ett badvakts- eller 
havslivräddaruppdrag. Bedömd kostnad 150 000–400 000 kronor per 
år. 

 
Utöver de tre ovan föreslagna inriktningarna för att hantera service och 
bemanning på tillgänglighetsbadet finns även nollalternativet att helt enkelt 
inte tillhandahålla service och bemanning vid tillgänglighetsbadet 5:e vik. 
 
Av alternativen ovan förordar nämnden alternativ 2, att överenskomma 
med DHR/Västervåg om att de bemannar anläggningen för att kunna ge 
service till alla badgäster. Hamn- och gatunämnden skriver att nämnden 
kan ansvara för verksamheten, avtala med tillhandahållaren av servicen om 
uppdraget och sköta allt annat praktiskt som följer av uppdraget, men att 
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man förutsätter att kostnaden hanteras utanför hamn- och gatunämndens 
budget då denna typ av service inte ingår i nämndens normala ansvar och 
verksamhet. 
 
Då verksamheten är viktig för att möjliggöra för fler att nyttja 
anläggningen, föreslås att hamn- och gatunämnden får i uppdrag att 
överenskomma med DHR/Västervåg om att bemanna anläggningen för att 
kunna ge service till alla badgäster under badsäsongen.  
 
Kommunens nämnder kompenseras normalt för ökade driftskostnader 
kopplade till genomförda investeringar. Hamn- och gatunämnden bör 
därför få kompensation för att hantera det tillkommande uppdraget. Under 
2021 föreslås finansiering ske genom kommunstyrelsen avsatta medel för 
oförutsedda händelser. Hanteringen för åren därefter sker inom ramen för 
kommande budgetprocess. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Hamn- och gatunämnden 
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 § 68 Dnr KS 2019/0528 

 

Markanvisningsavtal för lott 1, Västerport etapp 
1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna upprättat markanvisningsavtal, undertecknat av exploatören 

den 12 mars 2021, där lott 1 i Västerport etapp 1, inom del av Getakärr 
9:14 och Briggen 4, markanvisas till VästkustStugan AB 

2. anse uppdraget om att utarbeta förslag till markanvisningsavtal mellan 
kommunen och Västkuststugan, beslutat av kommunstyrelsen 27 
augusti 2019, § 164, som verkställt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Markanvisningstävlingen för bostadskvarteren, lotterna 1–12, inom etapp 1 
i Västerport pågick under våren 2019 i samband med att detaljplanen var 
ute på samråd. I markanvisningstävlingen tävlade byggaktörerna om en för 
dem i förväg utsedd lott. Samtliga tävlingsbidrag utvärderades av en jury 
som bedömde bidragen efter samma utvärderingsmall och 
bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning. Tävlingsjuryn utsåg 
tävlingsbidraget från VästkustStugan AB (Västkuststugan) som vinnare av 
lott 1.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 augusti 2019, § 164, tilldela Västkuststugan 
rätten att teckna markanvisningsavtal med kommunen avseende lott 1 i 
Västerport etapp 1. Västkuststugan har efter tilldelningen meddelat 
samhällsutvecklingskontoret deras fortsatta intresse av att få bygga inom 
lott 1 i egenskap av exploatör. 
 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal 
för lott 1 med exploatören genom vilket kommunen under anvisningstiden 
förbinder sig att ensam förhandla med exploatören om försäljning av 
markanvisningsområdet, del av fastigheterna Getakärr 9:14 och Briggen 4, 
under vissa givna villkor för byggnation av bostäder med lokaler i 
bottenvåning. Anvisningstiden uppgår till tre år från den dag 
markanvisningsavtalet ingåtts mellan parterna. Exploatören har för avsikt 
att bilda ett separat bolag för exploateringen inom lott 1. Avtalet medger att 
exploatören får överlåta avtalet på oförändrade villkor, med dess rättigheter 
och skyldigheter, till ett av exploatören helägt dotterbolag eller bolag inom 
koncernen. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 173. 
Beslutsförslag 29 mars 2021. 
Kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 164. 
Markanvisningsavtal för lott 1 med bilagor, undertecknat av exploatören 12 
mars 2021. 
Tävlingsbidrag för lott 1 (Västkuststugan, Sköld Forsberg, Velum, 14 maj 
2019). 
 

Övervägande 
Efter markanvisningstävlingen har detaljplanen varit ute på granskning två 
gånger. Inkomna synpunkter under första granskningstiden föranledde 
ytterligare utredningar, förtydliganden i planbeskrivningen samt viss 
justering av planbestämmelser i plankartan, vilket ledde till detaljplanen 
behövdes ställas ut på granskning igen. 
 
I Västerport har det planerats för ett sopsugssystem för fraktionerna mat- 
och restavfall. I markanvisningstävlingen angavs att sopsug skulle byggas ut 
i Västerport och att byggaktörerna var tvungna att ansluta till denna 
lösning. Sopsugssystemet en stor investering för både VIVAB och för 
byggaktörerna. Att sopsugen inte hanterar alla fraktioner har setts som en 
begränsning. För hantering av övriga fraktioner krävs att miljörum byggs 
inom samtliga kvarter vilket betyder att området behöver vara tillgängligt 
för renhållningsfordon för att hämta dessa fraktioner, trots sopsugen. 
Byggaktörerna har bidragit med sina erfarenheter av liknande system från 
andra projekt och kommuner och har ifrågasatt både funktion och kostnad i 
relation med nyttan. De fördelar med sopsug som VIVAB och projektet 
tidigare sett kopplat till miljö och funktion har under ytterligare arbete visat 
sig vara små i förhållande till investeringen. Tillsammans föreslår projektet 
och VIVAB att avfalls-hanteringen i Västerport ska utföras konventionellt 
med avfallshantering med miljörum och med sophämtning av 
renhållningsfordon för samtliga fraktioner. De ändrade förutsättningarna 
innebär att kraven på exploatören om anslutning till sopsug ersätts med 
nya krav på miljörummen som ett led i en hållbar livsstil och för att uppnå 
en miljömässigt hållbar avfallshantering i Västerport. Dessa krav regleras i 
markanvisningsavtalet.  
 
Hållbarhetsprogrammet för Västerport håller på att revideras och projektet 
har tagit fram förslag till justerade hållbarhetskrav i dialog med samtliga 
tilldelade byggaktörer i Västerport. Justeringarna innebär bland annat att 
exploatören ska certifiera sin byggnation enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM. Överenskomna 
justeringar läggs som bilaga till markanvisningsavtalet. 
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Samhällsutvecklingskontoret anser att markanvisningsavtalet har 
utformats på ett sätt som säkerställer att exploatören infriar innehållet i 
deras tävlingsbidrag för lott 1 i Västerport etapp 1. Avtalet utgår ifrån 
förutsättningarna i markanvisningstävlingen och innehåller villkor 
kopplade till ställda krav och kriterier och exploatörens utfästelser att infria 
dessa. Några av de viktigaste villkoren avser hållbarhets- och 
gestaltningsaspekterna genom att exploatören ska följa sitt tävlingsbidrag, 
hållbarhetsprogrammet för Västerport samt tillhörande 
gestaltningsprogram i detaljplanen för Västerport etapp 1.  
 
Projekt Västerport har efter markanvisningstävlingen bildat ett kvalitetsråd 
som ska följa upp byggaktörernas bidrag under hela 
markanvisningsprocessen utifrån arkitektur, gestaltning, hållbarhet och 
avtalsvillkor. Kvalitetsrådet gör sin bedömning utifrån samma 
utvärderingsmall och bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning 
som tävlingsjuryn använde. Rådets kommande uppgift är att granska 
exploatörens programhandlingar av bidraget inför tecknande av 
marköverlåtelseavtal och genomförandeavtal. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Exploatör – VästkustStugan AB   
 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-04-27, § 63–87, 89–105 16 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 69 Dnr KS 2019/0529 

 

Markanvisningsavtal för lott 2, Västerport etapp 
1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna upprättat markanvisningsavtal, undertecknat av exploatören, 

där lott 2 i Västerport etapp 1 inom del av Getakärr 9:14 markanvisas till 
Tornet Västerport AB 

2. anse uppdraget om att utarbeta förslag till markanvisningsavtal mellan 
kommunen och Tornet Bostadsproduktion AB, beslutat av 
kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 165, som verkställt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Markanvisningstävlingen för bostadskvarteren, lotterna 1–12, inom etapp 1 
i Västerport pågick under våren 2019 i samband med att detaljplanen var 
ute på samråd. I markanvisningstävlingen tävlade byggaktörerna om en för 
dem i förväg utsedd lott. Samtliga tävlingsbidrag utvärderades av en jury 
som bedömde bidragen efter samma utvärderingsmall och 
bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning. För lott 2 lämnades 
inget tävlingsbidrag in. Tornet Bostadsproduktion AB tävlade om en annan 
lott men deras tävlingsbidrag utsågs inte som vinnare. Deras tävlingsbidrag 
värderades högt av tävlingsjuryn vilka ansåg att förslaget efter bearbetning 
skulle passa väl in i lott 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 augusti 2019, § 165, tilldela Tornet 
Bostadsproduktion AB (Tornet) rätten att teckna markanvisningsavtal med 
kommunen avseende lott 2 i Västerport etapp 1. Tornet har efter 
tilldelningsbeslutet meddelat samhällsutvecklingskontoret deras fortsatta 
intresse av att få bygga inom Västerport och deras avsikt att omarbeta sitt 
förslag för att anpassas till lott 2. Tornet har bildat ett separat bolag för 
exploateringen inom lott 2, Tornet Västerport AB, i egenskap av exploatör 
och förvaltare. Markanvisningsavtalet tecknas mellan kommunen och 
Tornet Västerport AB. 
 
Under våren 2020 har Tornet omarbetat sitt förslag för att anpassas till 
förutsättningarna för lott 2. Projekt Västerport har efter 
markanvisningstävlingen bildat ett kvalitetsråd som ska följa upp 
exploatörernas bidrag under hela markanvisningsprocessen utifrån 
arkitektur, gestaltning, hållbarhet och avtalsvillkor. Rådets första uppgift 
var att granska det omarbetade förslaget för lott 2 utifrån samma 
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utvärderingsmall och bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning 
som tävlingsjuryn använde. Kvalitetsrådet har utvärderat och godkänt det 
omarbetade förslaget. Kvalitetsrådets bedömning läggs som bilaga till 
markanvisningsavtalet.  
 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal 
för lott 2 med exploatören genom vilket kommunen under anvisningstiden 
förbinder sig att ensam förhandla med exploatören om försäljning av 
markanvisningsområdet, del av fastigheten Getakärr 9:14, under vissa givna 
villkor för byggnation av bostäder med lokaler i bottenvåning. 
Anvisningstiden uppgår till två år från den dag markanvisningsavtalet 
ingåtts mellan parterna. ´ 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 174. 
Beslutsförslag 29 mars 2021. 
Kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 165. 
Markanvisningsavtal för lott 2 med bilagor, undertecknat av exploatören. 
Omarbetat tävlingsbidrag för lott 2 (Tornet, White, Sociala loopen, 13 mars 
2020). 
Kvalitetsrådets bedömning av det omarbetade förslaget för lott 2, Tornet, 
Sociala Loopen (16 mars 2020). 
 

Övervägande 
Efter markanvisningstävlingen har detaljplanen varit ute på granskning två 
gånger. Inkomna synpunkter under första granskningstiden föranledde 
ytterligare utredningar, förtydliganden i planbeskrivningen samt viss 
justering av planbestämmelser i plankartan, vilket ledde till detaljplanen 
behövdes ställas ut på granskning igen.  
 
I Västerport har det planerats för ett sopsugssystem för fraktionerna mat- 
och restavfall. I markanvisningstävlingen angavs att sopsug skulle byggas ut 
i Västerport och att byggaktörerna var tvungna att ansluta till denna 
lösning. Sopsugssystemet en stor investering för både VIVAB och för 
byggaktörerna. Att sopsugen inte hanterar alla fraktioner har setts som en 
begränsning. För hantering av övriga fraktioner krävs att miljörums byggs 
inom samtliga kvarter vilket betyder att området behöver vara tillgängligt 
för renhållningsfordon för att hämta dessa fraktioner, trots sopsugen. 
Byggaktörerna har bidragit med sina erfarenheter av liknande system från 
andra projekt och kommuner och har ifrågasatt både funktion och kostnad i 
relation med nyttan. De fördelar med sopsug som VIVAB och projektet 
tidigare sett kopplat till miljö och funktion har under ytterligare arbete visat 
sig vara små i förhållande till investeringen. Tillsammans föreslår projektet 
och VIVAB att avfallshanteringen i Västerport ska utföras konventionellt 
med avfallshantering med miljörum och med sophämtning av 
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renhållningsfordon för samtliga fraktioner. De ändrade förutsättningarna 
innebär att kraven på exploatören om anslutning till sopsug ersätts med 
nya krav på miljörummen som ett led i en hållbar livsstil och för att uppnå 
en miljömässigt hållbar avfallshantering i Västerport. Dessa krav regleras i 
markanvisningsavtalet.  
 
Hållbarhetsprogrammet för Västerport håller på att revideras och projektet 
har tagit fram förslag till justerade hållbarhetskrav i dialog med samtliga 
tilldelade byggaktörer i Västerport. Justeringarna innebär bland annat att 
exploatören ska certifiera sin byggnation enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM. Överenskomna 
justeringar läggs som bilaga till markanvisningsavtalet. 
 
Samhällsutvecklingskontoret anser att markanvisningsavtalet har 
utformats på ett sätt som säkerställer att exploatören infriar innehållet i 
deras omarbetade tävlingsbidrag för lott 2 i Västerport etapp 1. Avtalet 
utgår ifrån förutsättningarna i markanvisningstävlingen och innehåller 
villkor kopplade till ställda krav och kriterier och exploatörens utfästelser 
att infria dessa. Några av de viktigaste villkoren avser hållbarhets- och 
gestaltningsaspekterna genom att exploatören ska följa sitt tävlingsbidrag, 
hållbarhetsprogrammet för Västerport samt tillhörande 
gestaltningsprogram i detaljplanen för Västerport etapp 1. 
 
Kvalitetsrådet för Västerport ska under hela markanvisningsprocessen följa 
upp byggaktörernas bidrag utifrån arkitektur, gestaltning, hållbarhet och 
avtalsvillkor. Rådets kommande uppgift är att granska exploatörens 
programhandlingar av bidraget inför tecknande av marköverlåtelseavtal 
och genomförandeavtal. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Exploatör – Tornet Västerport AB 
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 § 70 Dnr KS 2019/0530 

 

Markanvisningsavtal för lott 3, Västerport etapp 
1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal där lott 3 i 

Västerport etapp 1, inom del av Getakärr 9:14, markanvisas till 
Riksbyggen ekonomisk förening 

2. anse uppdraget om att utarbeta förslag till markanvisningsavtal mellan 
kommunen och Riksbyggen ekonomisk förening, beslutat av 
kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 166, som verkställt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Markanvisningstävlingen för bostadskvarteren, lotterna 1–12, inom etapp 1 
i Västerport pågick under våren 2019 i samband med att detaljplanen var 
ute på samråd. I markanvisningstävlingen tävlade byggaktörerna om en för 
dem i förväg utsedd lott. Samtliga tävlingsbidrag utvärderades av en jury 
som bedömde bidragen efter samma utvärderingsmall och 
bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning. Tävlingsjuryn utsåg 
tävlingsbidraget från Riksbyggen ekonomisk förening som vinnare av lott 3.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 augusti 2019, § 166, tilldela Riksbyggen 
ekonomisk förening (Riksbyggen) rätten att teckna markanvisningsavtal 
med kommunen avseende lott 3 i Västerport etapp 1. Riksbyggen har efter 
tilldelningen meddelat samhällsutvecklingskontoret deras fortsatta intresse 
av att få bygga inom lott 3 i egenskap av exploatör. 
 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal 
för lott 3 med exploatören genom vilket kommunen under anvisningstiden 
förbinder sig att ensam förhandla med exploatören om försäljning av 
markanvisningsområdet, del av fastigheten Getakärr 9:14, under vissa givna 
villkor för byggnation av bostäder med lokaler i bottenvåning. 
Anvisningstiden uppgår till två år från den dag markanvisningsavtalet 
ingåtts mellan parterna. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 175.  
Beslutsförslag 31 mars 2021. 
Kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 166. 
Markanvisningsavtal för lott 3 med bilagor. 
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Tävlingsbidrag för lott 3 (Riksbyggen, Fredblad, Västerport lott 3,  
14 maj 2019). 
 

Övervägande 
Efter markanvisningstävlingen har detaljplanen varit ute på granskning två 
gånger. Inkomna synpunkter under första granskningstiden föranledde 
ytterligare utredningar, förtydliganden i planbeskrivningen samt viss 
justering av planbestämmelser i plankartan, vilket ledde till detaljplanen 
behövdes ställas ut på granskning igen.  
 
I Västerport har det planerats för ett sopsugssystem för fraktionerna mat- 
och restavfall. I markanvisningstävlingen angavs att sopsug skulle byggas ut 
i Västerport och att byggaktörerna var tvungna att ansluta till denna 
lösning. Sopsugssystemet en stor investering för både VIVAB och för 
byggaktörerna. Att sopsugen inte hanterar alla fraktioner har setts som en 
begränsning. För hantering av övriga fraktioner krävs att miljörum byggs 
inom samtliga kvarter vilket betyder att området behöver vara tillgängligt 
för renhållningsfordon för att hämta dessa fraktioner, trots sopsugen. 
Byggaktörerna har bidragit med sina erfarenheter av liknande system från 
andra projekt och kommuner och har ifrågasatt både funktion och kostnad i 
relation med nyttan. De fördelar med sopsug som VIVAB och projektet 
tidigare sett kopplat till miljö och funktion har under ytterligare arbete visat 
sig vara små i förhållande till investeringen. Tillsammans föreslår projektet 
och VIVAB att avfalls-hanteringen i Västerport ska utföras konventionellt 
med avfallshantering med miljörum och med sophämtning av 
renhållningsfordon för samtliga fraktioner. De ändrade förutsättningarna 
innebär att kraven på exploatören om anslutning till sopsug ersätts med 
nya krav på miljörummen som ett led i en hållbar livsstil och för att uppnå 
en miljömässigt hållbar avfallshantering i Västerport. Dessa krav regleras i 
markanvisningsavtalet.  
 
Hållbarhetsprogrammet för Västerport håller på att revideras och projektet 
har tagit fram förslag till justerade hållbarhetskrav i dialog med samtliga 
tilldelade byggaktörer i Västerport. Justeringarna innebär bland annat att 
exploatören ska certifiera sin byggnation enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM. Överenskomna 
justeringar läggs som bilaga till markanvisningsavtalet. 
 
Samhällsutvecklingskontoret anser att markanvisningsavtalet har 
utformats på ett sätt som säkerställer att exploatören infriar innehållet i 
deras tävlingsbidrag för lott 3 i Västerport etapp 1. Avtalet utgår ifrån 
förutsättningarna i markanvisningstävlingen och innehåller villkor 
kopplade till ställda krav och kriterier och exploatörens utfästelser att infria 
dessa. Några av de viktigaste villkoren avser hållbarhets- och 
gestaltningsaspekterna genom att exploatören ska följa sitt tävlingsbidrag, 
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hållbarhetsprogrammet för Västerport samt tillhörande 
gestaltningsprogram i detaljplanen för Västerport etapp 1.  
 
Projekt Västerport har efter markanvisningstävlingen bildat ett kvalitetsråd 
som ska följa upp byggaktörernas bidrag under hela 
markanvisningsprocessen utifrån arkitektur, gestaltning, hållbarhet och 
avtalsvillkor. Kvalitetsrådet gör sin bedömning utifrån samma 
utvärderingsmall och bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning 
som tävlingsjuryn använde. Rådets kommande uppgift är att granska 
exploatörens programhandlingar av bidraget inför tecknande av 
marköverlåtelseavtal och genomförandeavtal. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Exploatören – Riksbyggen ekonomisk förening 
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 § 71 Dnr KS 2019/0531 

 

Markanvisningsavtal för lott 4, Västerport etapp 
1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna upprättat markanvisningsavtal, undertecknat av exploatören 

den 8 mars 2021, där lott 4 i Västerport etapp 1, inom del av Getakärr 
9:14, markanvisas till Getabriggen AB 

2. anse uppdraget om att utarbeta förslag till markanvisningsavtal mellan 
kommunen och Hökerum Bygg AB, beslutat av kommunstyrelsen 27 
augusti 2019, § 167, som verkställt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Markanvisningstävlingen för bostadskvarteren, lotterna 1–12, inom etapp 1 
i Västerport pågick under våren 2019 i samband med att detaljplanen var 
ute på samråd. I markanvisningstävlingen tävlade byggaktörerna om en för 
dem i förväg utsedd lott. Samtliga tävlingsbidrag utvärderades av en jury 
som bedömde bidragen efter samma utvärderingsmall och 
bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning. Tävlingsjuryn utsåg 
tävlingsbidraget från Hökerum Bygg AB som vinnare av lott 4.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 augusti 2019, § 167, tilldela Hökerum Bygg 
AB (Hökerum) rätten att teckna markanvisningsavtal med kommunen 
avseende lott 4 i Västerport etapp 1. Hökerum har efter tilldelningen 
meddelat samhällsutvecklingskontoret deras fortsatta intresse av att bygga 
inom lott 4. Hökerum har bildat ett separat bolag för exploateringen inom 
lott 4, Getabriggen AB, i egenskap av exploatör. Markanvisningsavtalet 
tecknas mellan kommunen och Getabriggen AB.  
 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal 
för lott 4 med exploatören genom vilket kommunen under anvisningstiden 
förbinder sig att ensam förhandla med exploatören om försäljning av 
markanvisningsområdet, del av fastigheten Getakärr 9:14, under vissa givna 
villkor för byggnation av bostäder med lokaler i bottenvåning. 
Anvisningstiden uppgår till två år från den dag markanvisningsavtalet 
ingåtts mellan parterna.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 176. 
Beslutsförslag 31 mars 2021.  
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Kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 167. 
Markanvisningsavtal för lott 4 med bilagor, undertecknat av exploatör 8 
mars 2021. 
Tävlingsbidrag för lott 4 (Hökerum Bygg AB, Västerport Lott 4, 14 maj 
2019). 
 

Övervägande 
Efter markanvisningstävlingen har detaljplanen varit ute på granskning två 
gånger. Inkomna synpunkter under första granskningstiden föranledde 
ytterligare utredningar, förtydliganden i planbeskrivningen samt viss 
justering av planbestämmelser i plankartan, vilket ledde till detaljplanen 
behövdes ställas ut på granskning igen. 
 
I Västerport har det planerats för ett sopsugssystem för fraktionerna mat- 
och restavfall. I markanvisningstävlingen angavs att sopsug skulle byggas ut 
i Västerport och att byggaktörerna var tvungna att ansluta till denna 
lösning. Sopsugssystemet en stor investering för både VIVAB och för 
byggaktörerna. Att sopsugen inte hanterar alla fraktioner har setts som en 
begränsning. För hantering av övriga fraktioner krävs att miljörum byggs 
inom samtliga kvarter vilket betyder att området behöver vara tillgängligt 
för renhållningsfordon för att hämta dessa fraktioner, trots sopsugen. 
Byggaktörerna har bidragit med sina erfarenheter av liknande system från 
andra projekt och kommuner och har ifrågasatt både funktion och kostnad i 
relation med nyttan. De fördelar med sopsug som VIVAB och projektet 
tidigare sett kopplat till miljö och funktion har under ytterligare arbete visat 
sig vara små i förhållande till investeringen. Tillsammans föreslår projektet 
och VIVAB att avfalls-hanteringen i Västerport ska utföras konventionellt 
med avfallshantering med miljörum och med sophämtning av 
renhållningsfordon för samtliga fraktioner. De ändrade förutsättningarna 
innebär att kraven på exploatören om anslutning till sopsug ersätts med 
nya krav på miljörummen som ett led i en hållbar livsstil och för att uppnå 
en miljömässigt hållbar avfallshantering i Västerport. Dessa krav regleras i 
markanvisningsavtalet.  
 
Hållbarhetsprogrammet för Västerport håller på att revideras och projektet 
har tagit fram förslag till justerade hållbarhetskrav i dialog med samtliga 
tilldelade byggaktörer i Västerport. Justeringarna innebär bland annat att 
exploatören ska certifiera sin byggnation enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM. Överenskomna 
justeringar läggs som bilaga till markanvisningsavtalet. 
 
Samhällsutvecklingskontoret anser att markanvisningsavtalet har 
utformats på ett sätt som säkerställer att exploatören infriar innehållet i 
deras tävlingsbidrag för lott 4 i Västerport etapp 1. Avtalet utgår ifrån 
förutsättningarna i markanvisningstävlingen och innehåller villkor 
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kopplade till ställda krav och kriterier och exploatörens utfästelser att infria 
dessa. Några av de viktigaste villkoren avser hållbarhets- och 
gestaltningsaspekterna genom att exploatören ska följa sitt tävlingsbidrag, 
hållbarhetsprogrammet för Västerport samt tillhörande 
gestaltningsprogram i detaljplanen för Västerport etapp 1.  
 
Projekt Västerport har efter markanvisningstävlingen bildat ett kvalitetsråd 
som ska följa upp byggaktörernas bidrag under hela 
markanvisningsprocessen utifrån arkitektur, gestaltning, hållbarhet och 
avtalsvillkor. Kvalitetsrådet gör sin bedömning utifrån samma 
utvärderingsmall och bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning 
som tävlingsjuryn använde. Rådets kommande uppgift är att granska 
exploatörens programhandlingar av bidraget inför tecknande av 
marköverlåtelseavtal och genomförandeavtal. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Exploatören – Getabriggen AB 
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 § 72 Dnr KS 2019/0532 

 

Markanvisningsavtal för lott 5, Västerport etapp 
1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna upprättat markanvisningsavtal, undertecknat av exploatören 

den 14 mars 2021, där lott 5 i Västerport etapp 1, inom del av Getakärr 
9:14 och 9:1, markanvisas till Skanska Mark och Exploatering Nya Hem 
AB 

2. anse uppdraget om att utarbeta förslag till markanvisningsavtal mellan 
kommunen och Skanska Sverige AB, beslutat av kommunstyrelsen 27 
augusti 2019, § 168, som verkställt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Markanvisningstävlingen för bostadskvarteren, lotterna 1–12, inom etapp 1 
i Västerport pågick under våren 2019 i samband med att detaljplanen var 
ute på samråd. I markanvisningstävlingen tävlade byggaktörerna om en för 
dem i förväg utsedd lott. Samtliga tävlingsbidrag utvärderades av en jury 
som bedömde bidragen efter samma utvärderingsmall och 
bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning. Tävlingsjuryn utsåg 
tävlingsbidraget från Skanska Sverige AB som vinnare av lott 5.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 augusti 2019, § 168, tilldela Skanska 
Sverige AB (Skanska) rätten att teckna markanvisningsavtal med 
kommunen avseende lott 5 i Västerport etapp 1. Skanska har efter 
tilldelningen meddelat samhällsutvecklingskontoret deras fortsatta intresse 
av att få bygga inom lott 5 i egenskap av exploatör. Skanska har gjort om i 
sin bolagsstruktur och det bolag som ska stå som part i egenskap av 
exploatör i markanvisningsavtalet med kommunen är Skanska Mark och 
Exploatering Nya Hem AB. 
 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal 
för lott 5 med exploatören genom vilket kommunen under anvisningstiden 
förbinder sig att ensam förhandla med exploatören om försäljning av 
markanvisningsområdet, del av fastigheten Getakärr 9:14 och 9:1, under 
vissa givna villkor för byggnation av bostäder med lokaler i bottenvåning. 
Anvisningstiden uppgår till två år från den dag markanvisningsavtalet 
ingåtts mellan parterna.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 177. 
Beslutsförslag 31 mars 2021. 
Kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 168. 
Markanvisningsavtal för lott 5 med bilagor, undertecknat av exploatör 14 
mars 2021. 
Tävlingsbidrag för lott 5 (Skanska, [Kanozi] Arkitekter, KV. Seglet, 
Västerport, Varberg, 14 maj 2019). 
 

Övervägande 
Efter markanvisningstävlingen har detaljplanen varit ute på granskning två 
gånger. Inkomna synpunkter under första granskningstiden föranledde 
ytterligare utredningar, förtydliganden i planbeskrivningen samt viss 
justering av planbestämmelser i plankartan, vilket ledde till detaljplanen 
behövdes ställas ut på granskning igen. 
 
I Västerport har det planerats för ett sopsugssystem för fraktionerna mat- 
och restavfall. I markanvisningstävlingen angavs att sopsug skulle byggas ut 
i Västerport och att byggaktörerna var tvungna att ansluta till denna 
lösning. Sopsugssystemet en stor investering för både VIVAB och för 
byggaktörerna. Att sopsugen inte hanterar alla fraktioner har setts som en 
begränsning. För hantering av övriga fraktioner krävs att miljörum byggs 
inom samtliga kvarter vilket betyder att området behöver vara tillgängligt 
för renhållningsfordon för att hämta dessa fraktioner, trots sopsugen. 
Byggaktörerna har bidragit med sina erfarenheter av liknande system från 
andra projekt och kommuner och har ifrågasatt både funktion och kostnad i 
relation med nyttan. De fördelar med sopsug som VIVAB och projektet 
tidigare sett kopplat till miljö och funktion har under ytterligare arbete visat 
sig vara små i förhållande till investeringen. Tillsammans föreslår projektet 
och VIVAB att avfalls-hanteringen i Västerport ska utföras konventionellt 
med avfallshantering med miljörum och med sophämtning av 
renhållningsfordon för samtliga fraktioner. De ändrade förutsättningarna 
innebär att kraven på exploatören om anslutning till sopsug ersätts med 
nya krav på miljörummen som ett led i en hållbar livsstil och för att uppnå 
en miljömässigt hållbar avfallshantering i Västerport. Dessa krav regleras i 
markanvisningsavtalet.  
 
Hållbarhetsprogrammet för Västerport håller på att revideras och projektet 
har tagit fram förslag till justerade hållbarhetskrav i dialog med samtliga 
tilldelade byggaktörer i Västerport. Justeringarna innebär bland annat att 
exploatören ska certifiera sin byggnation enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM. Överenskomna 
justeringar läggs som bilaga till markanvisningsavtalet. 
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Samhällsutvecklingskontoret anser att markanvisningsavtalet har 
utformats på ett sätt som säkerställer att exploatören infriar innehållet i 
deras tävlingsbidrag för lott 5 i Västerport etapp 1. Avtalet utgår ifrån 
förutsättningarna i markanvisningstävlingen och innehåller villkor 
kopplade till ställda krav och kriterier och exploatörens utfästelser att infria 
dessa. Några av de viktigaste villkoren avser hållbarhets- och 
gestaltningsaspekterna genom att exploatören ska följa sitt tävlingsbidrag, 
hållbarhetsprogrammet för Västerport samt tillhörande 
gestaltningsprogram i detaljplanen för Västerport etapp 1.  
 
Projekt Västerport har efter markanvisningstävlingen bildat ett kvalitetsråd 
som ska följa upp byggaktörernas bidrag under hela 
markanvisningsprocessen utifrån arkitektur, gestaltning, hållbarhet och 
avtalsvillkor. Kvalitetsrådet gör sin bedömning utifrån samma 
utvärderingsmall och bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning 
som tävlingsjuryn använde. Rådets kommande uppgift är att granska 
exploatörens programhandlingar av bidraget inför tecknande av 
marköverlåtelseavtal och genomförandeavtal. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Exploatören – Skanska Mark  

Exploatering Nya Hem AB 
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 § 73 Dnr KS 2019/0533 

 

Markanvisningsavtal för lott 6, Västerport etapp 
1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna upprättat markanvisningsavtal, undertecknat av exploatören 

den 24 mars 2021, där lott 6 i Västerport etapp 1, inom del av Getakärr 
9:14 och 9:1, markanvisas till Magnus Månsson Fastighets AB 

2. anse uppdraget om att utarbeta förslag till markanvisningsavtal mellan 
kommunen och Månsson Fastigheter AB, beslutat av kommunstyrelsen 
27 augusti 2019, § 169, som verkställt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Markanvisningstävlingen för bostadskvarteren, lotterna 1–12, inom etapp 1 
i Västerport pågick under våren 2019 i samband med att detaljplanen var 
ute på samråd. I markanvisningstävlingen tävlade byggaktörerna om en för 
dem i förväg utsedd lott. Samtliga tävlingsbidrag utvärderades av en jury 
som bedömde bidragen efter samma utvärderingsmall och 
bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning. Tävlingsjuryn utsåg 
tävlingsbidraget från Månsson Fastigheter AB som vinnare av lott 6.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 augusti 2019, § 169, tilldela Månsson 
Fastigheter AB rätten att teckna markanvisningsavtal med kommunen 
avseende lott 6 i Västerport etapp 1. Månsson Fastigheter AB har efter 
tilldelningen meddelat samhällsutvecklingskontoret deras fortsatta intresse 
av att få bygga inom lott 6 i egenskap av exploatör och förvaltare. 
Markanvisningsavtalet ska tecknas mellan kommunen och Magnus 
Månsson Fastighets AB, ett annat bolag ägt av samma exploatör. 
 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal 
för lott 6 med exploatören genom vilket kommunen under anvisningstiden 
förbinder sig att ensam förhandla med exploatören om försäljning av 
markanvisningsområdet, del av fastigheten Getakärr 9:14 och 9:1, för 
byggnation av bostäder med lokaler i bottenvåning under vissa givna 
villkor. Anvisningstiden uppgår till två år från den dag 
markanvisningsavtalet ingåtts mellan parterna.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 178. 
Beslutsförslag 31 mars 2021. 
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Kommunstyrelsen den 27 augusti 2019, § 169. 
Markanvisningsavtal för lott 6 med bilagor, undertecknat av exploatören 24 
mars 2021. 
Tävlingsbidrag för lott 6 (Semrén & Månsson Arkitekter AB, Månsson 
Fastigheter AB, Brygghusen, lott 6, 14 maj 2019). 
 

Övervägande 
Efter markanvisningstävlingen har detaljplanen varit ute på granskning två 
gånger. Inkomna synpunkter under första granskningstiden föranledde 
ytterligare utredningar, förtydliganden i planbeskrivningen samt viss 
justering av planbestämmelser i plankartan, vilket ledde till detaljplanen 
behövdes ställas ut på granskning igen. 
 
I Västerport har det planerats för ett sopsugssystem för fraktionerna mat- 
och restavfall. I markanvisningstävlingen angavs att sopsug skulle byggas ut 
i Västerport och att byggaktörerna var tvungna att ansluta till denna 
lösning. Sopsugssystemet en stor investering för både VIVAB och för 
byggaktörerna. Att sopsugen inte hanterar alla fraktioner har setts som en 
begränsning. För hantering av övriga fraktioner krävs att miljörum byggs 
inom samtliga kvarter vilket betyder att området behöver vara tillgängligt 
för renhållningsfordon för att hämta dessa fraktioner, trots sopsugen. 
Byggaktörerna har bidragit med sina erfarenheter av liknande system från 
andra projekt och kommuner och har ifrågasatt både funktion och kostnad i 
relation med nyttan. De fördelar med sopsug som VIVAB och projektet 
tidigare sett kopplat till miljö och funktion har under ytterligare arbete visat 
sig vara små i förhållande till investeringen. Tillsammans föreslår projektet 
och VIVAB att avfalls-hanteringen i Västerport ska utföras konventionellt 
med avfallshantering med miljörum och med sophämtning av 
renhållningsfordon för samtliga fraktioner. De ändrade förutsättningarna 
innebär att kraven på exploatören om anslutning till sopsug ersätts med 
nya krav på miljörummen som ett led i en hållbar livsstil och för att uppnå 
en miljömässigt hållbar avfallshantering i Västerport. Dessa krav regleras i 
markanvisningsavtalet.  
 
Hållbarhetsprogrammet för Västerport håller på att revideras och projektet 
har tagit fram förslag till justerade hållbarhetskrav i dialog med samtliga 
tilldelade byggaktörer i Västerport. Justeringarna innebär bland annat att 
exploatören ska certifiera sin byggnation enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM. Överenskomna 
justeringar läggs som bilaga till markanvisningsavtalet. 
 
Samhällsutvecklingskontoret anser att markanvisningsavtalet har 
utformats på ett sätt som säkerställer att exploatören infriar innehållet i 
deras tävlingsbidrag för lott 6 i Västerport etapp 1. Avtalet utgår ifrån 
förutsättningarna i markanvisningstävlingen och innehåller villkor 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-04-27, § 63–87, 89–105 30 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

kopplade till ställda krav och kriterier och exploatörens utfästelser att infria 
dessa. Några av de viktigaste villkoren avser hållbarhets- och 
gestaltningsaspekterna genom att exploatören ska följa sitt tävlingsbidrag, 
hållbarhetsprogrammet för Västerport samt tillhörande 
gestaltningsprogram i detaljplanen för Västerport etapp 1.  
 
Projekt Västerport har efter markanvisningstävlingen bildat ett kvalitetsråd 
som ska följa upp byggaktörernas bidrag under hela 
markanvisningsprocessen utifrån arkitektur, gestaltning, hållbarhet och 
avtalsvillkor. Kvalitetsrådet gör sin bedömning utifrån samma 
utvärderingsmall och bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning 
som tävlingsjuryn använde. Rådets kommande uppgift är att granska 
exploatörens programhandlingar av bidraget inför tecknande av 
marköverlåtelseavtal och genomförandeavtal. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Exploatören – Magnus Månsson Fastighets AB    
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 § 74 Dnr KS 2019/0534 

 

Markanvisningsavtal för lott 7, Västerport etapp 
1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna upprättat markanvisningsavtal, undertecknat av exploatören 

den 18 mars 2021, där lott 7 i Västerport etapp 1, inom del av Getakärr 
9:14, markanvisas till MVB Astor Bygg AB 

2. anse uppdraget om att utarbeta förslag till markanvisningsavtal mellan 
kommunen och MVB Astor Bygg AB, beslutat av kommunstyrelsen 27 
augusti 2019, § 170, som verkställt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Markanvisningstävlingen för bostadskvarteren, lotterna 1–12, inom etapp 1 
i Västerport pågick under våren 2019 i samband med att detaljplanen var 
ute på samråd. I markanvisningstävlingen tävlade byggaktörerna om en för 
dem i förväg utsedd lott. Samtliga tävlingsbidrag utvärderades av en jury 
som bedömde bidragen efter samma utvärderingsmall och 
bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning. För lott 7 lämnades ett 
tävlingsbidrag in men bidraget uppfyllde inte kommunens ambitionsnivå 
vad gäller hållbarhet och gestaltning för att få tilldelas markanvisningen för 
lotten. Tävlingsbidraget från MVB Astor Bygg AB, vilket tävlade för en 
annan lott men som inte utsågs som vinnare, värderades högt av 
tävlingsjuryn som ansåg att förslaget efter bearbetning skulle passa väl in i 
lott 7. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 augusti 2019, § 170, tilldela MVB Astor 
Bygg AB (MVB Astor) rätten att teckna markanvisningsavtal med 
kommunen avseende lott 7 i Västerport etapp 1. MVB Astor har efter 
tilldelningsbeslutet meddelat samhällsutvecklingskontoret deras fortsatta 
intresse av att få bygga inom Västerport i egenskap av exploatör och deras 
avsikten att omarbeta förslaget för att anpassas till lott 7.  
 
Under våren 2020 har MVB Astor omarbetat sitt förslag för att anpassas till 
förutsättningarna för lott 7. Projekt Västerport har efter 
markanvisningstävlingen bildat ett kvalitetsråd som ska följa upp 
exploatörernas bidrag under hela markanvisningsprocessen utifrån 
arkitektur, gestaltning, hållbarhet och avtalsvillkor. Rådets första uppgift 
var att granska det omarbetade förslaget för lott 7 utifrån samma 
utvärderingsmall och bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning 
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som tävlingsjuryn använde. Kvalitetsrådet har utvärderat och godkänt det 
omarbetade förslaget. Kvalitetsrådets bedömning läggs som bilaga till 
markanvisningsavtalet. 
 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal 
för lott 7 med exploatören genom vilket kommunen under anvisningstiden 
förbinder sig att ensam förhandla med exploatören om försäljning av 
markanvisningsområdet, del av fastigheten Getakärr 9:14, under vissa givna 
villkor för byggnation av bostäder med lokaler i bottenvåning. 
Anvisningstiden uppgår till tre år från den dag markanvisningsavtalet 
ingåtts mellan parterna. 
 
Exploatören har för avsikt att bilda ett separat bolag för exploateringen 
inom lott 7. Avtalet medger att exploatören får överlåta avtalet på 
oförändrade villkor, med dess rättigheter och skyldigheter, till ett av 
exploatören helägt dotterbolag eller ett bolag inom koncernen.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 179. 
Beslutsförslag 31 mars 2021. 
Kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 170. 
Markanvisningsavtal för lott 7 med bilagor, undertecknat av exploatör 18 
mars 2021. 
Omarbetat tävlingsbidrag för lott 7 (MVB Astor Bygg AB, Sjögren Arkitekter 
AB, Lott 7 – Sol, vind och vatten, 10 februari 2020). 
Kvalitetsrådets bedömning av det omarbetade förslaget för lott 7, MVB 
Astor Bygg AB, Sol, vind och vatten (16 mars 2020). 
 

Övervägande 
Efter markanvisningstävlingen har detaljplanen varit ute på granskning två 
gånger. Inkomna synpunkter under första granskningstiden föranledde 
ytterligare utredningar, förtydliganden i planbeskrivningen samt viss 
justering av planbestämmelser i plankartan, vilket ledde till detaljplanen 
behövdes ställas ut på granskning igen. 
 
I Västerport har det planerats för ett sopsugssystem för fraktionerna mat- 
och restavfall. I markanvisningstävlingen angavs att sopsug skulle byggas ut 
i Västerport och att byggaktörerna var tvungna att ansluta till denna 
lösning. Sopsugssystemet en stor investering för både VIVAB och för 
byggaktörerna. Att sopsugen inte hanterar alla fraktioner har setts som en 
begränsning. För hantering av övriga fraktioner krävs att miljörum byggs 
inom samtliga kvarter vilket betyder att området behöver vara tillgängligt 
för renhållningsfordon för att hämta dessa fraktioner, trots sopsugen. 
Byggaktörerna har bidragit med sina erfarenheter av liknande system från 
andra projekt och kommuner och har ifrågasatt både funktion och kostnad i 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-04-27, § 63–87, 89–105 33 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

relation med nyttan. De fördelar med sopsug som VIVAB och projektet 
tidigare sett kopplat till miljö och funktion har under ytterligare arbete visat 
sig vara små i förhållande till investeringen. Tillsammans föreslår projektet 
och VIVAB att avfalls-hanteringen i Västerport ska utföras konventionellt 
med avfallshantering med miljörum och med sophämtning av 
renhållningsfordon för samtliga fraktioner. De ändrade förutsättningarna 
innebär att kraven på exploatören om anslutning till sopsug ersätts med 
nya krav på miljörummen som ett led i en hållbar livsstil och för att uppnå 
en miljömässigt hållbar avfallshantering i Västerport. Dessa krav regleras i 
markanvisningsavtalet.  
 
Hållbarhetsprogrammet för Västerport håller på att revideras och projektet 
har tagit fram förslag till justerade hållbarhetskrav i dialog med samtliga 
tilldelade byggaktörer i Västerport. Justeringarna innebär bland annat att 
exploatören ska certifiera sin byggnation enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM. Överenskomna 
justeringar läggs som bilaga till markanvisningsavtalet. 
 
Samhällsutvecklingskontoret anser att markanvisningsavtalet har 
utformats på ett sätt som säkerställer att exploatören infriar innehållet i 
deras omarbetade tävlingsbidrag för lott 7 i Västerport etapp 1. Avtalet 
utgår ifrån förutsättningarna i markanvisningstävlingen och innehåller 
villkor kopplade till ställda krav och kriterier och exploatörens utfästelser 
att infria dessa. Några av de viktigaste villkoren avser hållbarhets- och 
gestaltningsaspekterna genom att exploatören ska följa sitt tävlingsbidrag, 
hållbarhetsprogrammet för Västerport samt tillhörande 
gestaltningsprogram i detaljplanen för Västerport etapp 1.  
 
Kvalitetsrådet för Västerport ska under hela markanvisningsprocessen följa 
upp byggaktörernas bidrag utifrån arkitektur, gestaltning, hållbarhet och 
avtalsvillkor. Rådets kommande uppgift är att granska exploatörens 
programhandlingar av bidraget inför tecknande av marköverlåtelseavtal 
och genomförandeavtal. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Exploatören – MVB Astor Bygg AB    
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 § 75 Dnr KS 2019/0535 

 

Markanvisningsavtal för lott 8, Västerport etapp 
1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna upprättat markanvisningsavtal, undertecknat av exploatören 

den 10 mars 2021, där lott 8 i Västerport etapp 1, inom del av Getakärr 
9:14 och 9:1, markanvisas till SERNEKE Sverige AB 

2. anse uppdraget om att utarbeta förslag till markanvisningsavtal mellan 
kommunen och SERNEKE, beslutat av kommunstyrelsen 27 augusti 
2019, § 171, som verkställt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Markanvisningstävlingen för bostadskvarteren, lotterna 1–12, inom etapp 1 
i Västerport pågick under våren 2019 i samband med att detaljplanen var 
ute på samråd. I markanvisningstävlingen tävlade byggaktörerna om en för 
dem i förväg utsedd lott. Samtliga tävlingsbidrag utvärderades av en jury 
som bedömde bidragen efter samma utvärderingsmall och 
bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning. Tävlingsjuryn utsåg 
tävlingsbidraget från SERNEKE som vinnare av lott 8.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 augusti 2019, § 171, tilldela SERNEKE 
rätten att teckna markanvisningsavtal med kommunen avseende lott 8 i 
Västerport etapp 1. SERNEKE har efter tilldelningen meddelat 
samhällsutvecklingskontoret deras fortsatta intresse av att bygga inom lott 
8. För exploateringen inom lott 8 i Västerport ska SERNEKE Sverige AB, ett 
bolag inom samma koncern, stå som part i markanvisningsavtalet i 
egenskap av exploatör. Markanvisningsavtalet tecknas mellan kommunen 
och SERNEKE Sverige AB.  
 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal 
för lott 8 med exploatören genom vilket kommunen under anvisningstiden 
förbinder sig att ensam förhandla med exploatören om försäljning av 
markanvisningsområdet, del av fastigheterna Getakärr 9:14 och 9:1, under 
vissa givna villkor för byggnation av bostäder med lokaler i bottenvåning. 
Anvisningstiden uppgår till tre år från den dag markanvisningsavtalet 
ingåtts mellan parterna.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 180. 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-04-27, § 63–87, 89–105 35 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Beslutsförslag 31 mars 2021. 
Kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 171. 
Markanvisningsavtal för lott 8 med bilagor, undertecknat av exploatör 10 
mars 2021. 
Tävlingsbidrag för lott 8 (SERNEKE, Bornstein Lyckefors, Det levande 
kvarteret, 14 maj 2019). 
 

Övervägande 
Efter markanvisningstävlingen har detaljplanen varit ute på granskning två 
gånger. Inkomna synpunkter under första granskningstiden föranledde 
ytterligare utredningar, förtydliganden i planbeskrivningen samt viss 
justering av planbestämmelser i plankartan, vilket ledde till detaljplanen 
behövdes ställas ut på granskning igen. 
 
I Västerport har det planerats för ett sopsugssystem för fraktionerna mat- 
och restavfall. I markanvisningstävlingen angavs att sopsug skulle byggas ut 
i Västerport och att byggaktörerna var tvungna att ansluta till denna 
lösning. Sopsugssystemet en stor investering för både VIVAB och för 
byggaktörerna. Att sopsugen inte hanterar alla fraktioner har setts som en 
begränsning. För hantering av övriga fraktioner krävs att miljörum byggs 
inom samtliga kvarter vilket betyder att området behöver vara tillgängligt 
för renhållningsfordon för att hämta dessa fraktioner, trots sopsugen. 
Byggaktörerna har bidragit med sina erfarenheter av liknande system från 
andra projekt och kommuner och har ifrågasatt både funktion och kostnad i 
relation med nyttan. De fördelar med sopsug som VIVAB och projektet 
tidigare sett kopplat till miljö och funktion har under ytterligare arbete visat 
sig vara små i förhållande till investeringen. Tillsammans föreslår projektet 
och VIVAB att avfalls-hanteringen i Västerport ska utföras konventionellt 
med avfallshantering med miljörum och med sophämtning av 
renhållningsfordon för samtliga fraktioner. De ändrade förutsättningarna 
innebär att kraven på exploatören om anslutning till sopsug ersätts med 
nya krav på miljörummen som ett led i en hållbar livsstil och för att uppnå 
en miljömässigt hållbar avfallshantering i Västerport. Dessa krav regleras i 
markanvisningsavtalet.  
 
Hållbarhetsprogrammet för Västerport håller på att revideras och projektet 
har tagit fram förslag till justerade hållbarhetskrav i dialog med samtliga 
tilldelade byggaktörer i Västerport. Justeringarna innebär bland annat att 
exploatören ska certifiera sin byggnation enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM. Överenskomna 
justeringar läggs som bilaga till markanvisningsavtalet. 
 
Samhällsutvecklingskontoret anser att markanvisningsavtalet har 
utformats på ett sätt som säkerställer att exploatören infriar innehållet i 
deras tävlingsbidrag för lott 8 i Västerport etapp 1. Avtalet utgår ifrån 
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förutsättningarna i markanvisningstävlingen och innehåller villkor 
kopplade till ställda krav och kriterier och exploatörens utfästelser att infria 
dessa. Några av de viktigaste villkoren avser hållbarhets- och 
gestaltningsaspekterna genom att exploatören ska följa sitt tävlingsbidrag, 
hållbarhetsprogrammet för Västerport samt tillhörande 
gestaltningsprogram i detaljplanen för Västerport etapp 1.  
 
Projekt Västerport har efter markanvisningstävlingen bildat ett kvalitetsråd 
som ska följa upp byggaktörernas bidrag under hela 
markanvisningsprocessen utifrån arkitektur, gestaltning, hållbarhet och 
avtalsvillkor. Kvalitetsrådet gör sin bedömning utifrån samma 
utvärderingsmall och bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning 
som tävlingsjuryn använde. Rådets kommande uppgift är att granska 
exploatörens programhandlingar av bidraget inför tecknande av 
marköverlåtelseavtal och genomförandeavtal. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Exploatören – SERNEKE Sverige AB 
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 § 76 Dnr KS 2019/0536 

 

Markanvisningsavtal för lott 9, Västerport etapp 
1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna upprättat markanvisningsavtal, undertecknat av exploatören, 

där lott 9 i Västerport etapp 1, inom del av Getakärr 9:14, markanvisas 
till Varberg Lotten 9 Fastighet AB 

2. anse uppdraget om att utarbeta förslag till markanvisningsavtal mellan 
kommunen och Etikhus Group AB, beslutat av kommunstyrelsen 27 
augusti 2019, § 172, som verkställt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Markanvisningstävlingen för bostadskvarteren, lotterna 1–12, inom etapp 1 
i Västerport pågick under våren 2019 i samband med att detaljplanen var 
ute på samråd. I markanvisningstävlingen tävlade byggaktörerna om en för 
dem i förväg utsedd lott. Samtliga tävlingsbidrag utvärderades av en jury 
som bedömde bidragen efter samma utvärderingsmall och 
bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning. Tävlingsjuryn utsåg 
tävlingsbidraget från Etikhus Group AB som vinnare av lott 9.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 augusti 2019, § 172, tilldela Etikhus Group 
AB (Etikhus) rätten att teckna markanvisningsavtal med kommunen 
avseende lott 9 i Västerport etapp 1. Etikhus har efter tilldelningen 
meddelat samhällsutvecklingskontoret deras fortsatta intresse av att få 
bygga inom lott 9. Etikhus har tillsammans med Norlandia bildat ett 
projektutvecklingsbolag för exploateringen inom lott 9 i egenskap av 
exploatör. Markanvisningsavtalet tecknas mellan kommunen och Varberg 
Lotten 9 Fastighet AB. 
 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal 
för lott 9 med exploatören genom vilket kommunen under anvisningstiden 
förbinder sig att ensam förhandla med exploatören om försäljning av 
markanvisningsområdet, del av fastigheten Getakärr 9:14, under vissa givna 
villkor för byggnation av bostäder med lokaler i bottenvåning. 
Anvisningstiden uppgår till tre år från den dag markanvisningsavtalet 
ingåtts mellan parterna.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 181. 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-04-27, § 63–87, 89–105 38 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Beslutsförslag 7 april 2021. 
Kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 172. 
Markanvisningsavtal för lott 9 med bilagor, undertecknat av exploatören. 
Tävlingsbidrag för lott 9 (Etikhus, NHC, Radar Arkitektur, Monsén 
arkitekter, Restaurang Joels Brygga, Mer än ett hus, 14 maj 2019). 
 

Övervägande 
Efter markanvisningstävlingen har detaljplanen varit ute på granskning två 
gånger. Inkomna synpunkter under första granskningstiden föranledde 
ytterligare utredningar, förtydliganden i planbeskrivningen samt viss 
justering av planbestämmelser i plankartan, vilket ledde till detaljplanen 
behövdes ställas ut på granskning igen.  
 
I Västerport har det planerats för ett sopsugssystem för fraktionerna mat- 
och restavfall. I markanvisningstävlingen angavs att sopsug skulle byggas ut 
i Västerport och att byggaktörerna var tvungna att ansluta till denna 
lösning. Sopsugssystemet en stor investering för både VIVAB och för 
byggaktörerna. Att sopsugen inte hanterar alla fraktioner har setts som en 
begränsning. För hantering av övriga fraktioner krävs att miljörums byggs 
inom samtliga kvarter vilket betyder att området behöver vara tillgängligt 
för renhållningsfordon för att hämta dessa fraktioner, trots sopsugen. 
Byggaktörerna har bidragit med sina erfarenheter av liknande system från 
andra projekt och kommuner och har ifrågasatt både funktion och kostnad i 
relation med nyttan. De fördelar med sopsug som VIVAB och projektet 
tidigare sett kopplat till miljö och funktion har under ytterligare arbete visat 
sig vara små i förhållande till investeringen. Tillsammans föreslår projektet 
och VIVAB att avfallshanteringen i Västerport ska utföras konventionellt 
med avfallshantering med miljörum och med sophämtning av 
renhållningsfordon för samtliga fraktioner. De ändrade förutsättningarna 
innebär att kraven på exploatören om anslutning till sopsug ersätts med 
nya krav på miljörummen som ett led i en hållbar livsstil och för att uppnå 
en miljömässigt hållbar avfallshantering i Västerport. Dessa krav regleras i 
markanvisningsavtalet.  
 
Hållbarhetsprogrammet för Västerport håller på att revideras och projektet 
har tagit fram förslag till justerade hållbarhetskrav i dialog med samtliga 
tilldelade byggaktörer i Västerport. Justeringarna innebär bland annat att 
exploatören ska certifiera sin byggnation enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM. Överenskomna 
justeringar läggs som bilaga till markanvisningsavtalet. 
 
En av tävlingsförutsättningar för lott 9 var att markanvisningsområdet 
skulle bebyggas med en förskola. Avtalet innehåller villkor om att 
exploatören ska bygga en förskola med minst två avdelningar inom 
området. Avtalet ger även exploatören möjlighet att bygga ett äldreboende 
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(vård- och omsorgsboende med personalbemanning dygnet runt) eller 
trygghetsboende (för personer över 70 år) inom området. Socialnämnden 
ser i nuläget inget behov av ett äldreboende inom etapp 1 av Västerport, 
däremot förespråkas ett trygghetsboende. Bolaget är införstått med att det 
är socialnämnden inom kommunen som ansvarar för och beslutar om en 
konkurrensneutral offentlig upphandling vid val av vårdoperatör. 
 
Samhällsutvecklingskontoret anser att markanvisningsavtalet har 
utformats på ett sätt som säkerställer att exploatören infriar innehållet i 
tävlingsbidraget för lott 9 i Västerport etapp 1. Avtalet utgår ifrån 
förutsättningarna i markanvisningstävlingen och innehåller villkor 
kopplade till ställda krav och kriterier och exploatörens utfästelser att infria 
dessa. Några av de viktigaste villkoren i avtalet avser hållbarhets- och 
gestaltningsaspekterna genom att exploatören ska följa sitt tävlingsbidrag, 
hållbarhetsprogrammet för Västerport samt tillhörande 
gestaltningsprogram i detaljplanen för Västerport etapp 1.  
 
Projekt Västerport har efter markanvisningstävlingen bildat ett kvalitetsråd 
som ska följa upp byggaktörernas bidrag under hela 
markanvisningsprocessen utifrån arkitektur, gestaltning, hållbarhet och 
avtalsvillkor. Kvalitetsrådet gör sin bedömning utifrån samma 
utvärderingsmall och bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning 
som tävlingsjuryn använde. Rådets kommande uppgift är att granska 
exploatörens programhandlingar av bidraget inför tecknande av 
marköverlåtelseavtal och genomförandeavtal. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Exploatören – Varberg Lotten 9 Fastighet AB 

Socialnämnden 
För- och grundskolenämnden 
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 § 77 Dnr KS 2019/0537 

 

Markanvisningsavtal för lott 10, Västerport 
etapp 1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna upprättat markanvisningsavtal, undertecknat av exploatören 

den 15 mars 2021, där lott 10 i Västerport etapp 1, inom del av Getakärr 
9:14 och Briggen 6, markanvisas till Järngrinden Projektutveckling AB 
och Mjöbäcks Entreprenad AB 

2. anse uppdraget om att utarbeta förslag till markanvisningsavtal mellan 
kommunen och Järngrinden AB och Mjöbäcks Entreprenad AB, 
beslutat av kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 173, som verkställt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Markanvisningstävlingen för bostadskvarteren, lotterna 1–12, inom etapp 1 
i Västerport pågick under våren 2019 i samband med att detaljplanen var 
ute på samråd. I markanvisningstävlingen tävlade byggaktörerna om en för 
dem i förväg utsedd lott. Samtliga tävlingsbidrag utvärderades av en jury 
som bedömde bidragen efter samma utvärderingsmall och 
bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning. För lott 10 lämnades 
inget tävlingsbidrag in. Järngrinden AB och Mjöbäcks Entreprenad AB 
tävlade om en annan lott men deras tävlingsbidrag utsågs inte som vinnare. 
Deras tävlingsbidrag värderades högt av tävlingsjuryn vilka ansåg att 
förslaget efter bearbetning skulle passa väl in i lott 10. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 augusti 2019, § 173, tilldela Järngrinden AB 
och Mjöbäcks Entreprenad AB (Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad) 
rätten att teckna markanvisningsavtal med kommunen avseende lott 10 i 
Västerport etapp 1. Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad har efter 
tilldelningsbeslutet meddelat samhällsutvecklingskontoret deras fortsatta 
intresse av att få bygga inom Västerport i egenskap av exploatör och deras 
avsikt att omarbeta förslaget för att anpassas till lott 10.  
 
Under våren 2020 har Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad omarbetat 
sitt förslag för att anpassas till förutsättningarna för lott 10. Projekt 
Västerport har efter markanvisningstävlingen bildat ett kvalitetsråd som 
ska följa upp exploatörernas bidrag under hela markanvisningsprocessen 
utifrån arkitektur, gestaltning, hållbarhet och avtalsvillkor. Rådets första 
uppgift var att granska det omarbetade förslaget för lott 10 utifrån samma 
utvärderingsmall och bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning 
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som tävlingsjuryn använde. Kvalitetsrådet har utvärderat och godkänt det 
omarbetade förslaget. Kvalitetsrådets bedömning läggs som bilaga till 
markanvisningsavtalet. 
 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal 
för lott 10 med exploatören genom vilket kommunen under anvisningstiden 
förbinder sig att ensam förhandla med exploatören om försäljning av 
markanvisningsområdet, del av fastigheten Getakärr 9:14, för byggnation 
av bostäder med lokaler i bottenvåning under vissa givna villkor. 
Anvisningstiden uppgår till fyra år från den dag markanvisningsavtalet 
ingåtts mellan parterna. Exploatören har för avsikt att bilda ett separat 
bolag för exploateringen inom lott 10. Avtalet medger att exploatören får 
överlåta avtalet på oförändrade villkor, med dess rättigheter och 
skyldigheter, till ett av exploatören helägt dotterbolag. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 182. 
Beslutsförslag 1 april 2021. 
Kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 173. 
Markanvisningsavtal med bilagor för lott 10, undertecknat av exploatör 15 
mars 2021. 
Omarbetat tävlingsbidrag för lott 10 (Järngrinden AB, Mjöbäcks 
Entreprenad AB, FYR, 13 mars 2020). 
Kvalitetsrådets bedömning av det omarbetade förslaget för lott 10, 
Järngrinden AB, Mjöbäcks Entreprenad AB, FYR (16 mars 2020). 
 

Övervägande 
Efter markanvisningstävlingen har detaljplanen varit ute på granskning två 
gånger. Inkomna synpunkter under första granskningstiden föranledde 
ytterligare utredningar, förtydliganden i planbeskrivningen samt viss 
justering av planbestämmelser i plankartan, vilket ledde till detaljplanen 
behövdes ställas ut på granskning igen.  
 
I Västerport har det planerats för ett sopsugssystem för fraktionerna mat- 
och restavfall. I markanvisningstävlingen angavs att sopsug skulle byggas ut 
i Västerport och att byggaktörerna var tvungna att ansluta till denna 
lösning. Sopsugssystemet en stor investering för både VIVAB och för 
byggaktörerna. Att sopsugen inte hanterar alla fraktioner har setts som en 
begränsning. För hantering av övriga fraktioner krävs att miljörums byggs 
inom samtliga kvarter vilket betyder att området behöver vara tillgängligt 
för renhållningsfordon för att hämta dessa fraktioner, trots sopsugen. 
Byggaktörerna har bidragit med sina erfarenheter av liknande system från 
andra projekt och kommuner och har ifrågasatt både funktion och kostnad i 
relation med nyttan. De fördelar med sopsug som VIVAB och projektet 
tidigare sett kopplat till miljö och funktion har under ytterligare arbete visat 
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sig vara små i förhållande till investeringen. Tillsammans föreslår projektet 
och VIVAB att avfallshanteringen i Västerport ska utföras konventionellt 
med avfallshantering med miljörum och med sophämtning av 
renhållningsfordon för samtliga fraktioner. De ändrade förutsättningarna 
innebär att kraven på exploatören om anslutning till sopsug ersätts med 
nya krav på miljörummen som ett led i en hållbar livsstil och för att uppnå 
en miljömässigt hållbar avfallshantering i Västerport. Dessa krav regleras i 
markanvisningsavtalet.  
 
Hållbarhetsprogrammet för Västerport håller på att revideras och projektet 
har tagit fram förslag till justerade hållbarhetskrav i dialog med samtliga 
tilldelade byggaktörer i Västerport. Justeringarna innebär bland annat att 
exploatören ska certifiera sin byggnation enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM. Överenskomna 
justeringar läggs som bilaga till markanvisningsavtalet. 
 
Samhällsutvecklingskontoret anser att markanvisningsavtalet har 
utformats på ett sätt som säkerställer att exploatören infriar innehållet i 
deras omarbetade tävlingsbidrag för lott 10 i Västerport etapp 1. Avtalet 
utgår ifrån förutsättningarna i markanvisningstävlingen och innehåller 
villkor kopplade till ställda krav och kriterier och exploatörens utfästelser 
att infria dessa. Några av de viktigaste villkoren avser hållbarhets- och 
gestaltningsaspekterna genom att exploatören ska följa sitt tävlingsbidrag, 
hållbarhetsprogrammet för Västerport samt tillhörande 
gestaltningsprogram i detaljplanen för Västerport etapp 1. 
 
Kvalitetsrådet för Västerport ska under hela markanvisningsprocessen följa 
upp byggaktörernas bidrag utifrån arkitektur, gestaltning, hållbarhet och 
avtalsvillkor. Rådets kommande uppgift är att granska exploatörens 
programhandlingar av bidraget inför tecknande av marköverlåtelseavtal 
och genomförandeavtal. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Exploatör – Järngrinden Projektutveckling AB 

Exploatör – Mjöbäcks Entreprenad AB 
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 § 78 Dnr KS 2019/0538 

 

Markanvisningsavtal för lott 11, Västerport 
etapp 1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna upprättat markanvisningsavtal, undertecknat av exploatören 

den 12 mars 2021, där lott 11 i Västerport etapp 1, inom del av Getakärr 
9:14 och Briggen 6, markanvisas till Voten Konsult AB och Hökerum 
Bygg AB 

2. anse uppdraget om att utarbeta förslag till markanvisningsavtal mellan 
kommunen och DMJ Bygg AB/CREAM Architects/Voten Konsult AB, 
beslutat av kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 174, som verkställt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Markanvisningstävlingen för bostadskvarteren, lotterna 1–12, inom etapp 1 
i Västerport pågick under våren 2019 i samband med att detaljplanen var 
ute på samråd. I markanvisningstävlingen tävlade byggaktörerna om en för 
dem i förväg utsedd lott. Samtliga tävlingsbidrag utvärderades av en jury 
som bedömde bidragen efter samma utvärderingsmall och 
bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning. Tävlingsjuryn utsåg 
tävlingsbidraget från DMJ Bygg AB/CREAM Architects/Voten Konsult AB 
som vinnare av lott 11.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 augusti 2019, § 174, tilldela DMJ Bygg 
AB/CREAM Architects/Voten Konsult AB (DMJ & CREAM/Voten) rätten 
att teckna markanvisningsavtal med kommunen avseende lott 11 i 
Västerport etapp 1. Efter tilldelningen försattes DMJ i konkurs. 
CREAM/Voten meddelade samhällsutvecklingskontoret att de fortfarande 
var intresserade av projektet och byggnationen inom lott 11 men att de 
behövde hitta en ny partner i egenskap av byggande exploatör. 
Samhällsutvecklingskontoret gav CREAM/Voten, som tilldelad aktör för 
lott 11, möjlighet att själva få välja ny partner under förutsättning att lott 11 
bebyggs enligt vinnande tävlingsbidrag.  
I mars 2020 meddelade CREAM/Voten att deras nya partner är Hökerum 
Bygg AB. Parterna har lämnat in en uppdaterad genomförandebeskrivning 
där de beskriver hur de avser genomföra projektet. Parterna har erfarenhet 
av samarbete från tidigare projekt och avser jobba med återbrukat material 
från andra projekt i andra kommuner. Projekt Västerport har efter 
markanvisningstävlingen bildat ett kvalitetsråd som ska följa upp 
exploatörernas bidrag under hela markanvisningsprocessen utifrån 
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arkitektur, gestaltning, hållbarhet och avtalsvillkor. Rådets första uppgift 
var att bedöma den nya partnern. Kvalitetsrådet har godkänt Hökerum 
Bygg AB som exploatör för lott 11. 
 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal 
för lott 11 med exploatören genom vilket kommunen under anvisningstiden 
förbinder sig att ensam förhandla med exploatören om försäljning av 
markanvisningsområdet, del av fastigheterna Getakärr 9:14 och Briggen 6, 
under vissa givna villkor för byggnation av bostäder med lokaler i 
bottenvåning. Anvisningstiden uppgår till fyra år från den dag 
markanvisningsavtalet ingåtts mellan parterna.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 183. 
Beslutsförslag 6 april 2021. 
Kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 174. 
Markanvisningsavtal för lott 11 med bilagor, undertecknat av exploatören 
12 mars 2021. 
Tävlingsbidrag för lott 11 (DMJ Bygg, CREAM Architects, VOTEN, RE-
Cykle, 14 maj 2019). 
Uppdaterad genomförandebeskrivning för lott 11 (Hökerum Bygg AB, Voten 
Konsult AB, 26 mars 2020). 
 

Övervägande 
Efter markanvisningstävlingen har detaljplanen varit ute på granskning två 
gånger. Inkomna synpunkter under första granskningstiden föranledde 
ytterligare utredningar, förtydliganden i planbeskrivningen samt viss 
justering av planbestämmelser i plankartan, vilket ledde till detaljplanen 
behövdes ställas ut på granskning igen.  
 
I Västerport har det planerats för ett sopsugssystem för fraktionerna mat- 
och restavfall. I markanvisningstävlingen angavs att sopsug skulle byggas ut 
i Västerport och att byggaktörerna var tvungna att ansluta till denna 
lösning. Sopsugssystemet en stor investering för både VIVAB och för 
byggaktörerna. Att sopsugen inte hanterar alla fraktioner har setts som en 
begränsning. För hantering av övriga fraktioner krävs att miljörums byggs 
inom samtliga kvarter vilket betyder att området behöver vara tillgängligt 
för renhållningsfordon för att hämta dessa fraktioner, trots sopsugen. 
Byggaktörerna har bidragit med sina erfarenheter av liknande system från 
andra projekt och kommuner och har ifrågasatt både funktion och kostnad i 
relation med nyttan. De fördelar med sopsug som VIVAB och projektet 
tidigare sett kopplat till miljö och funktion har under ytterligare arbete visat 
sig vara små i förhållande till investeringen. Tillsammans föreslår projektet 
och VIVAB att avfallshanteringen i Västerport ska utföras konventionellt 
med avfallshantering med miljörum och med sophämtning av 
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renhållningsfordon för samtliga fraktioner. De ändrade förutsättningarna 
innebär att kraven på exploatören om anslutning till sopsug ersätts med 
nya krav på miljörummen som ett led i en hållbar livsstil och för att uppnå 
en miljömässigt hållbar avfallshantering i Västerport. Dessa krav regleras i 
markanvisningsavtalet.  
 
Hållbarhetsprogrammet för Västerport håller på att revideras och projektet 
har tagit fram förslag till justerade hållbarhetskrav i dialog med samtliga 
tilldelade byggaktörer i Västerport. Justeringarna innebär bland annat att 
exploatören ska certifiera sin byggnation enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM. Överenskomna 
justeringar läggs som bilaga till markanvisningsavtalet. 
 
Samhällsutvecklingskontoret liksom kvalitetsrådet ser positivt på det nya 
partnerskapet mellan CREAM/Voten och Hökerum Bygg AB. Dels då 
parterna har erfarenhet av samarbete i tidigare projekt, dels då de avser 
jobba med återbrukat material i enlighet med tävlingsbidraget. Det 
återvunna materialet kommer i genomförandet stärka 
gestaltningskonceptet i tävlingsförslaget för lott 11 men även lyfta 
Västerports ambitioner om att bygga en hållbar stadsdel på ett föredömligt 
sätt.  
 
Samhällsutvecklingskontoret anser att markanvisningsavtalet har 
utformats på ett sätt som säkerställer att exploatören infriar innehållet i 
tävlingsbidraget för lott 11 i Västerport etapp 1. Avtalet utgår ifrån 
förutsättningarna i markanvisningstävlingen och innehåller villkor 
kopplade till ställda krav och kriterier och exploatörens utfästelser att infria 
dessa. Några av de viktigaste villkoren avser hållbarhets- och 
gestaltningsaspekterna genom att exploatören ska följa sitt tävlingsbidrag, 
hållbarhetsprogrammet för Västerport samt tillhörande 
gestaltningsprogram i detaljplanen för Västerport etapp 1.  
 
Kvalitetsrådet för Västerport ska under hela markanvisningsprocessen följa 
upp byggaktörernas bidrag utifrån arkitektur, gestaltning, hållbarhet och 
avtalsvillkor. Kvalitetsrådet gör sin bedömning utifrån samma 
utvärderingsmall och bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning 
som tävlingsjuryn använde. Rådets nästa uppgift är att granska 
exploatörens programhandlingar av bidraget inför tecknande av 
marköverlåtelseavtal och genomförandeavtal. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Exploatör – Voten Konsult AB 

Exploatör – Hökerum Bygg AB 
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 § 79 Dnr KS 2019/0539 

 

Markanvisningsavtal för lott 12, Västerport 
etapp 1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna upprättat markanvisningsavtal, undertecknat av exploatören 

den 19 mars 2021, där lott 12 i Västerport etapp 1, inom del av Getakärr 
9:14, markanvisas gemensamt till Johannes Norlander Arkitektur AB 
och development partner 09 AB 

2. anse uppdraget om att utarbeta förslag till markanvisningsavtal mellan 
kommunen och Johannes Norlander Arkitektur/Development Partner, 
beslutat av kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 175, som verkställt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Markanvisningstävlingen för bostadskvarteren, lotterna 1–12, inom etapp 1 
i Västerport pågick under våren 2019 i samband med att detaljplanen var 
ute på samråd. I markanvisningstävlingen tävlade byggaktörerna om en för 
dem i förväg utsedd lott. Samtliga tävlingsbidrag utvärderades av en jury 
som bedömde bidragen efter samma utvärderingsmall och 
bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning. Tävlingsjuryn utsåg 
tävlingsbidraget från Johannes Norlander Arkitektur AB och Development 
Partner som vinnare av lott 12.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 27 augusti 2019, § 175, tilldela Johannes 
Norlander Arkitektur AB/Development Partner (JNA/DP) rätten att teckna 
markanvisningsavtal med kommunen avseende lott 12 i Västerport etapp 1 
under förutsättning att tävlingsförslaget omarbetas för att möjliggöra 
etablering av livsmedelsbutik. Under tiden detaljplanen var på samråd 
framkom behovet av en livsmedelsbutik inom planområdet. Läget och 
utformningen av lott 12 anses ge goda möjligheter för en sådan etablering. 
Vid tilldelningsbeslutet beslutades även att det inom lott 12 ska möjliggöras 
etablering av livsmedelsbutik. JNA/DP har efter tilldelningen meddelat 
samhällsutvecklingskontoret deras fortsatta intresse av att få bygga inom 
lott 12 i egenskap av exploatör, med insikt i tillkommande krav om att 
möjliggöra etablering av livsmedelsbutik inom lott 12. 
 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal 
för lott 12 med exploatören genom vilket kommunen under anvisningstiden 
förbinder sig att ensam förhandla med exploatören om försäljning av 
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markanvisningsområdet, del av fastigheten Getakärr 9:14, under vissa givna 
villkor för byggnation av bostäder med lokaler i bottenvåning.  
Anvisningstiden uppgår till två år från den dag markanvisningsavtalet 
ingåtts mellan parterna. Exploatören har för avsikt att bilda ett separat 
bolag för exploateringen inom lott 12. Avtalet medger att exploatören får 
överlåta avtalet på oförändrade villkor, med dess rättigheter och 
skyldigheter, till ett av exploatören helägt dotterbolag eller bolag inom 
koncernen. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 184. 
Beslutsförslag 31 mars 2021. 
Kommunstyrelsen 27 augusti 2019, § 175. 
Markanvisningsavtal för lott 12 med bilagor, undertecknat av exploatör 19 
mars 2012. 
Tävlingsbidrag för lott 12 (Johannes Norlander Arkitektur AB, 
Development Partner, Lott 12, 14 maj 2019). 
 

Övervägande 
Efter markanvisningstävlingen har detaljplanen varit ute på granskning två 
gånger. Inkomna synpunkter under första granskningstiden föranledde 
ytterligare utredningar, förtydliganden i planbeskrivningen samt viss 
justering av planbestämmelser i plankartan, vilket ledde till detaljplanen 
behövdes ställas ut på granskning igen. 
 
I Västerport har det planerats för ett sopsugssystem för fraktionerna mat- 
och restavfall. I markanvisningstävlingen angavs att sopsug skulle byggas ut 
i Västerport och att byggaktörerna var tvungna att ansluta till denna 
lösning. Sopsugssystemet en stor investering för både VIVAB och för 
byggaktörerna. Att sopsugen inte hanterar alla fraktioner har setts som en 
begränsning. För hantering av övriga fraktioner krävs att miljörum byggs 
inom samtliga kvarter vilket betyder att området behöver vara tillgängligt 
för renhållningsfordon för att hämta dessa fraktioner, trots sopsugen. 
Byggaktörerna har bidragit med sina erfarenheter av liknande system från 
andra projekt och kommuner och har ifrågasatt både funktion och kostnad i 
relation med nyttan. De fördelar med sopsug som VIVAB och projektet 
tidigare sett kopplat till miljö och funktion har under ytterligare arbete visat 
sig vara små i förhållande till investeringen. Tillsammans föreslår projektet 
och VIVAB att avfalls-hanteringen i Västerport ska utföras konventionellt 
med avfallshantering med miljörum och med sophämtning av 
renhållningsfordon för samtliga fraktioner. De ändrade förutsättningarna 
innebär att kraven på exploatören om anslutning till sopsug ersätts med 
nya krav på miljörummen som ett led i en hållbar livsstil och för att uppnå 
en miljömässigt hållbar avfallshantering i Västerport. Dessa krav regleras i 
markanvisningsavtalet.  
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Hållbarhetsprogrammet för Västerport håller på att revideras och projektet 
har tagit fram förslag till justerade hållbarhetskrav i dialog med samtliga 
tilldelade byggaktörer i Västerport. Justeringarna innebär bland annat att 
exploatören ska certifiera sin byggnation enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM. Överenskomna 
justeringar läggs som bilaga till markanvisningsavtalet. 
 
Samhällsutvecklingskontoret anser att markanvisningsavtalet har 
utformats på ett sätt som säkerställer att exploatören infriar innehållet i 
deras tävlingsbidrag för lott 12 i Västerport etapp 1. Avtalet utgår ifrån 
förutsättningarna i markanvisningstävlingen och innehåller villkor 
kopplade till ställda krav och kriterier och exploatörens utfästelser att infria 
dessa. Däribland krav på att möjliggöra etablering av livsmedelsbutik inom 
markanvisningsområdet. Några av de viktigaste villkoren avser hållbarhets- 
och gestaltningsaspekterna genom att exploatören ska följa sitt 
tävlingsbidrag, hållbarhetsprogrammet för Västerport samt tillhörande 
gestaltningsprogram i detaljplanen för Västerport etapp 1.  
 
Projekt Västerport har efter markanvisningstävlingen bildat ett kvalitetsråd 
som ska följa upp byggaktörernas bidrag under hela 
markanvisningsprocessen utifrån arkitektur, gestaltning, hållbarhet och 
avtalsvillkor. Kvalitetsrådet gör sin bedömning utifrån samma 
utvärderingsmall och bedömningskriterier för hållbarhet och gestaltning 
som tävlingsjuryn använde. Rådets kommande uppgift är att granska 
exploatörens programhandlingar av bidraget inför tecknande av 
marköverlåtelseavtal och genomförandeavtal. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Exploatör – Johannes Norlander Arkitektur AB 

Exploatör – Development partner 09 AB 
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 § 80 Dnr KS 2017/0588 

 

Markanvisningsplan för bostäder 2021–2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. anta Markanvisningsplan för bostäder 2021–2025 
2. ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att undersöka 

förutsättningarna för markanvisning av tomter för villor/flerbostadshus 
i Karl Gustav inför antagande av markanvisningsplan 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplaner samt i 
bebyggelsestrategi och utbyggnadsplan finns utpekade större 
utbyggnadsområden för framtida bostadsbyggnation. I förtätningsstrategin 
pekas också ett antal strategier för utbyggnaden av staden ut. I det nyligen 
framtagna stadsbyggnadsprogrammet har fördjupade studier gjorts av 
förutsättningarna för förtätning av bebyggelsemiljöerna i staden. 
 
Markanvisningsplanen redovisar kommunalt ägda områden som efter en 
första översiktlig beredning har bedömts som lämpliga för exploatering och 
föreslår en fördelning över tid för dessa områden. Avsikten är att 
dokumentet ska utgöra en transparent beskrivning för externa intressenter 
om vilka kommunala markområden som är prioriterade för framtida 
utbyggnad och samtidigt underlätta den egna prioriteringen inom den 
kommunala organisationen. 
 
De områden som redovisas i markanvisningsplanen följer kommunens 
exploateringsprocess, vilket innebär att kommunstyrelsen först tar beslut 
om att inleda förstudie, och därefter, efter redovisad förstudie beslutar om 
eventuell fortsatt process och ansökan om planbesked. När ansökan om 
planbesked gjorts går projektet in i den ordinarie planprocessen. 
Dokumentet ska vara ett aktuellt underlag för arbetet med kommunala 
markanvisningar och uppdateras kontinuerligt. Revideringar görs på 
årsbasis. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 23 mars 2021, § 
114, samt 20 april 2021, § 167, med hänvisning till att förslaget skulle 
förtydligas. Utöver redaktionella ändringar har område 7, Getakärr 5:1, 
tagits bort och förtydliganden har gjorts i handlingen avseende avgränsning 
av område 3, del av Getakärr 6:44 vid Brearedsvägen, utbyggnadsordning 
för område 6, Tvååker 14:48, Stenenområdet samt fysiska förutsättningar 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-04-27, § 63–87, 89–105 50 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

för område 16, del av Skällinge 1:2. Vidare har förtydliganden gjorts om hur 
kommunen avser jobba med dubbel markanvisning. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 27 april 2021, § 197. 
Beslutsförslag 20 april 2021. 
Markanvisningsplan för bostäder 2021–2025. 
Markanvisningsplan för bostäder antagen 27 november 2018.  
 

Övervägande 
Markanvisningsplanen innebär en ökad ambitionsnivå och tydligare fokus 
på att genomföra projekt på kommunalt ägd mark, vilket medför ökade 
möjligheter att styra bostadsproduktionen mot både volym samt 
hållbarhetsmål. Genom att kommunen genomför fler markanvisningar kan 
fler byggherrar ges möjlighet att bidra till utvecklingen av bostäder i 
Varbergs kommun vilket bedöms positivt med avseende på konkurrens 
samt möjligheten att få variation i bostadsbyggandet. 
 
Detta är en årlig uppdatering av markanvisningsplanen, och förslaget 
innebär vissa tidsförskjutningar och revideringar av tidigare projekt. Två 
områden som ingår i Markanvisningsplan för bostäder 2019–2023 utgår, 
det är område 2 invid Galgbergsgatan samt område 10 invid 
Nyhemsgatan/Västkustvägen. Vidare innebär förslaget att ett område invid 
Släntstigen/Stenvägen tillkommer. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Berörda nämnder 
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 § 81 Dnr KS 2015/0461 

 

Reviderat planeringsdirektiv för Prästakullen 
och sjukhusområdet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna planeringsdirektiv för Prästakullen och sjukhusområdet, 

daterat 11 mars 2021  
2. planeringsdirektivet ersätter tidigare planeringsförutsättningar för 

Prästakullen, beslutade 27 september 2016, § 179  
3. revidera beställningen av planläggning till byggnadsnämnden i enlighet 

med planeringsdirektiv för Prästakullen och sjukhusområdet, daterat 11 
mars 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I takt med att Varberg växer och förtätas får Prästakullen och 
sjukhusområdet en viktigare roll för utveckling av stadsnära bebyggelse-, 
natur- och rekreationsområden. I den fördjupade översiktsplanen för 
stadsområdet föreslås att delar av området utvecklas med ny blandad 
bebyggelse medan andra delar föreslås bevaras och skyddas för natur och 
rekreation. Området utgör en stor geografisk yta och den fortsatta 
utvecklingen av området behöver studeras samlat. 
 
Som ett första steg i den fortsatta planeringen av området tas ett 
planeringsdirektiv fram. Planeringsdirektivet utgör kommunstyrelsens 
beställning av fortsatt planläggning för Prästakullen och sjukhusområdet 
till byggnadsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 september 2016, § 179, att godkänna 
Planeringsförutsättningar för Prästakullen samt att beställa planprogram av 
byggnadsnämnden i enlighet med dessa. Byggnadsnämnden har för avsikt 
att påbörja arbetet med planprogrammet under 2021. Då vissa 
förutsättningar för området har ändrats sedan 2016 finns det behov av att 
revidera tidigare antagna planeringsförutsättning och beställning av 
planprogram till byggnadsnämnden. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2 mars 2021, § 
71, med hänvisning till att förtydliga förutsättningar för det angivna 
programområdet i planeringsdirektivet. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 13 april 2021, § 143. 
Beslutsförslag 2 mars 2021.  
Planeringsdirektiv för Prästakullen och sjukhusområdet, daterat 11 mars 
2021. 
Kommunstyrelsen 27 september 2016, § 179.  
 

Övervägande 
Prästakullen och sjukhusområdet utgör en stor del av stadsområdet och 
området spelar en viktig roll när staden växer och utvecklas. Trots att 
området ligger i stadens utkant är avstånden till olika typer av målpunkter 
inom stadsområdet korta. Stadskärnan, med sitt varierade utbud av service, 
nås exempelvis inom cirka 2 kilometer från området. 
 
Samhällsplaneringen för Prästakullen och sjukhusområdet ska genomsyras 
av hållbar utveckling i enlighet med kommunens antagna mål, planer och 
strategier. Med utgångspunkt från detta ska området ges möjlighet att växa 
med ny bebyggelse av bostäder, verksamheter och service. Samtidigt är det 
viktigt att Prästakullen även fortsättningsvis kan utgöra ett stort stadsnära 
natur- och rekreationsområde, där flera viktiga ekosystemtjänster kan 
uppfyllas. 
 
Programområdet omfattas nästan helt och hållet av delområde 16, 
Sjukhusområdet och Prästakullen, i den fördjupade översiktsplanen för 
stadsområdet. Inom delområdet föreslås i huvudsak två nya områden som 
ska utvecklas med blandad bebyggelse. Sedan den fördjupade 
översiktsplanen antogs år 2010 har utredningar genomförts avseende 
områdets ekologiska och rekreativa värden. Utredningarna visar att 
föreslagna utbyggnadsområden delvis innehar höga ekologiska och 
rekreativa värden. Inom ramen för programarbetet kan det därför utredas 
om det även finns andra lämpliga utbyggnadsområden inom Prästakullen 
än vad som föreslås i översiktsplanen, men också vilka möjligheter som 
finns för förtätning och/eller omvandling inom redan befintlig bebyggelse. 
För att kunna uppnå en så god hushållning av marken som möjligt 
eftersträvas generellt en hög täthet för ny tillkommande bebyggelse samt 
nytänkande lösningar för hållbar mobilitet. 
 
Varbergs sjukhus ligger inom området och utgör en viktig funktion i staden, 
både för vård och omsorg men också som en stor arbetsplats. Det är viktigt 
att sjukhusområdet ges möjlighet att utvecklas, tillgängliggöras och 
trafikförsörjas utifrån verksamhetens långsiktiga behov. På samma sätt som 
för övrig bebyggelseutveckling är det också viktigt att marken nyttjas 
effektivt samt att värdefulla natur- och rekreationsområden tas tillvara och 
integreras på ett bra sätt. Sjukhusområdet, liksom all övrig utveckling inom 
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programområdets norra del, behöver dessutom förhålla sig till kommunens 
planeringsinriktning att omvandla Österängsvägen till ett stadslivsstråk. 
En sammanställning av planeringsförutsättningar och inriktningar för den 
fortsatta planeringen av Prästakullen och sjukhusområdet gjordes 2016. 
Byggnadsnämnden har för avsikt att påbörja ett programarbete först under 
2021. Då det har visat sig att flera planeringsförutsättningar inom området 
har ändrats sedan 2016 finns det behov av att revidera underlaget samt att 
göra en ny beställning av fortsatt planläggning till byggnadsnämnden. Att 
förutsättningarna har ändrats beror dels på ökad kunskap om områdets 
natur- och rekreationsvärden, dels på att byggnationen av Varbergstunneln 
har inletts, vilket har förtydligat förutsättningarna för byggnation i 
närheten av tunnelmynningen i söder. Utöver detta har kommunen fått 
förfrågningar från privata exploatörer och fastighetsägare som behöver 
hanteras samlat inom programarbetet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 

Hamn- och gatunämnden 
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 § 82 Dnr KS 2020/0159 

 

Överenskommelse om fastighetsbildning 
gällande detaljplan för Tärnan 4, 5, 8, Getakärr 
3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 4:3 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. godkänna överenskommelse om fastighetsbildning gällande detaljplan 

för Tärnan 4, 5, 8, Getakärr 3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 4:3, 
undertecknat av exploatören den 4 mars 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan för Tärnan 4, 5, 8, 
Getakärr 3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 4:3.  
 
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret med bostäder, kontor och 
centrumfunktioner som utgör en stadsmässig entré till Varbergs tätort.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 23 mars 2021, § 122, godkänt 
exploateringsavtal samt överenskommelse om fastighetsbildning, inklusive 
bilagor gällande detaljplan för Tärnan 4, 5, 8, Getakärr 3:4 samt del av 
Getakärr 3:2 och 4:3, undertecknat av exploatören den 4 mars 2021. 
 
Arbetsutskottet godkänner exploateringsavtal i enlighet med punkt 17 g i 
kommunstyrelsens delegeringsförteckning. Överenskommelsen om 
fastighetsbildning ska godkännas av kommunfullmäktige.   
  
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till överenskommelse 
om fastighetsbildning mellan Varbergs kommun och Kvarteret Tärnan i 
Varberg AB. De delar av marken inom detaljplanen som i dagsläget ägs av 
kommunen föreslås enligt detaljplanen att ändras till kvartersmark. 
Marken överlåts till exploatören mot ersättning enligt bifogad 
överenskommelse om fastighetsbildning. En del av marken inom 
detaljplanen som i dagsläget ägs av exploatören föreslås enligt detaljplanen 
att ändras till allmän platsmark. Marken överlåts till kommunen utan 
ersättning enligt överenskommelse om fastighetsbildning. 
 
Tidigare godkänt exploateringsavtal avser bland annat projektering och 
utbyggnad av allmän platsmark inom exploateringsområdet, bland annat 
nytt bullerskydd mot Västkustvägen. Överenskommelsen villkoras av att 
detaljplanen vinner laga kraft. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 13 april 2021, § 159. 
Beslutsförslag 7 april 2021.  
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 19 november 2020. 
Illustrationskarta, daterad 22 oktober 2020. 
Plankarta, daterad 19 november 2020.  
Överenskommelse om fastighetsbildning, undertecknat av exploatören 4 
mars 2021. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2021, § 122. 
Exploateringsavtal undertecknat av exploatören 4 mars 2021. 
 

Övervägande 
Överenskommelse tecknas för fastighetsbildning i enlighet med förslaget 
till detaljplan. 
 
Ekonomi och verksamhet  
Kostnaden för planerat genomförande av allmän plats inom detaljplanen är 
kalkylerad till cirka 4 600 000 kronor. Åtgärderna finansieras i sin helhet 
av exploatören.  
 
Som ersättning för överförd mark, från kommunens fastigheter till 
exploatörens fastighet, ska en summa om 14 800 000 kronor erläggas till 
Varbergs kommun. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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 § 83 Dnr KS 2020/0237 

 

Synpunkter på granskningshandling av 
översiktsplan för Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. i granskningsskedet överlämna yttrande i enlighet med vad som 

framgår under rubriken övervägande i protokollet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kungsbacka kommun har tagit fram en digital kommunövergripande 
översiktsplan. Planen är på granskning under perioden 1 mars-30 april 
2021 och finns tillgänglig på Kungsbacka kommuns webbplats. Som 
angränsande kommun har Varbergs kommun getts möjlighet att lämna 
synpunkter på planförslaget. 
 
En översiktsplan visar kommunens ställningstagande för hur mark- och 
vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras. Planen ligger till grund för kommunens och andra 
myndigheters beslut. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för 
myndigheter och enskilda. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 13 april 2021, § 158. 
Beslutsförslag 9 mars 2021. 
Följebrev – översiktsplan för Kungsbacka kommun 
Textinnehåll till översiktsplan för Kungsbacka kommun. 
 

Övervägande 
Det Varbergs kommun i första hand yttrar sig över är 
kommunövergripande frågor, och särskilt sådana som kan tänkas få direkt 
eller direkt påverkan på Varbergs kommun. 
 
I tidigare samrådsskede yttrade sig Varbergs kommun om att det är viktigt 
att vid vindkraftverksetableringar nära kommungränsen som kan påverka 
bland annat landskapsbilden är det viktigt att kommunen samt boende och 
andra berörda i närområdet på båda sidor om kommungränsen informeras 
vid upprättande av nya verk. I samrådsredogörelsen bemötte Kungsbacka 
kommun synpunkten genom att hänvisa till fördjupad översiktsplan för 
vindkraft. 
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Vidare påtalade kommunen att det är viktigt att strategier för Frillesås är i 
linje med de inriktningar kommunen har kring Löftaskog, eftersom dessa 
orter hänger ihop. 
 
Varbergs kommun har inga ytterligare synpunkter i granskningsskedet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kungsbacka kommun 
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 § 84 Dnr KS 2020/0163 

 

Arrendeupplåtelse för restaurangverksamhet - 
inom del av fastigheten Varberg Getakärr 5:32 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
1. godkänna förslag till nytt arrendekontrakt med nya villkor, 

undertecknat av arrendatorn 26 april 2021, avseende upplåtelse av 
mark för restaurang/kiosk inom del av Getakärr 5:32. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Jäv 
Linda Berggren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Beskrivning av ärendet 
MVAP AB arrenderar idag ett område inom del av fastigheten Varberg 
Getakärr 5:32. Nuvarande arrendekontrakt löper med en period om 1 år, 
med rätt till förlängning om 1 år i sänder. Uppsägningstiden är 8 månader. 
 
Efter att detaljplanen för Apelvikens strand vunnit laga kraft har flera 
verksamheter i området fått utökade byggrätter, varav MVAP AB är en av 
dessa verksamheter. Samhällsutvecklingskontoret har arbetat fram ett 
förslag till nytt arrendekontrakt för verksamheterna i Apelviken, i enlighet 
med den nya detaljplanen. Upplåtelsetiden utökas enligt förslaget till 20 år. 
Arrendeavgiften beräknas som tidigare efter en princip från 2007. 
 
MVAP AB har inkommit med önskemål om att förnya sitt kontrakt enligt de 
nya förutsättningarna.  
 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat ett förslag till nytt 
arrendekontrakt för MVAP AB som omfattar en upplåtelsetid om 20 år med 
start den 1 januari 2021 och har en uppsägningstid på 1 år. Om avtalet inte 
sägs upp av endera part löper det på med en förlängningsperiod om 10 år i 
sänder. Den årliga avgiften för arrendeupplåtelsen har beräknats till 20 340 
kronor. 
  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 192. 
Beslutsförslag 9 april 2021. 
Arrendekontrakt 11194, undertecknat av arrendatorn. 
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Övervägande 
Samhällsutvecklingskontoret arbetar successivt igenom tecknade 
markupplåtelser med målsättning att uppdatera gamla arrendekontrakt 
eller teckna nya arrendekontrakt som inte längre har marknadsmässig och 
skälig avgift eller på annat sätt avviker från de principer kommunen 
tillämpar i nyare upplåtelser. 
 
Det nya arrendekontraktet överensstämmer med det förslag som tagits 
fram för verksamheterna i Apelviken och arrendenivån är framräknad efter 
de principer som använts för liknande upplåtelser. 
 
Samhällsutvecklingskontoret ser inget hinder med att skriva ett nytt 
arrendekontrakt med en arrendetid på 20 år. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf   
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 § 85 Dnr KS 2021/0059 

 

Svar på remiss - Betänkandet Bygg och bo till 
lägre kostnader - förslag till bättre konkurrens i 
bostadsbyggandet SOU 2020:75 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. översända yttrande daterat 7 april 2021 till Finansdepartementet som 

svar från Varbergs kommun. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har fått betänkandet Bygg och bo till lägre 
kostnadsförslag till bättre konkurrens i bostadsbyggandet på remiss. 
Remissvar ska lämnas till Finansdepartementet och kommunen har fått 
förlängd remisstid till 30 april 2021.  
 
Utifrån utredningens syfte att gynna lägre produktionskostnader som 
återspeglas i boendekostnader, har utredningen valt att fokusera på 
flerbostadshus i det lägre kostnadssegmentet som i väsentliga delar tas 
fram i standardiserade processer. 
 
I utredningen föreslås att en ändring införs i Plan- och bygglagen, PBL, som 
innebär att bygglov får beviljas för uppförande av ett seriebyggt 
flerbostadshus trots att åtgärden strider mot gällande detaljplan eller 
områdesbestämmelser om avvikelsen avser bebyggelsens omfattning, 
utformning eller placering och är nödvändig för att ett flerbostadshus ska 
kunna uppföras som ett seriebyggt hus. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 188. 
Beslutsförslag 7 april 2021. 
Yttrande daterat 7 april 2021 
Remissmissiv, Finansdepartementet 20 januari 2021 
Sammanfattning av betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad, SOU 
2020:75 
Remissyttrande från Varbergs Bostads AB, 23 mars 2021 
 

Övervägande 
Utredningen har korrekt identifierat att en förutsättning för att få en lägre 
sluthyra för en bostad är en lägre byggkostnad. 
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Utredningens enda slutförslag, att göra en ändring i PBL så att lov enklare kan 
ges för seriebyggda bostäder, ställer sig kommunen dock frågande till. 
Utredningen fokuserar alltför ensidigt på en serieproduktion som lösningen 
för att erbjuda en lägre kostnadsnivå vad avser hyror för boende.  
 
De erfarenheter kommunen har av detta är att det finns många andra faktorer 
som har en större inverkan på möjligheten att hålla ner kostnaderna än 
seriebyggande. 
 
Intresset att uppföra seriebyggda flerbostadshus i strid mot detaljplan kan inte 
väga tyngre än att följa kommunens planer som haft en gedigen demokratisk 
process och antagits av en politisk nämnd. Kommunen ser att det också skulle 
kunna skada medborgarnas förtroende för detaljplanen som ett viktigt 
planinstrument.  
 
Samhällsutvecklingskontorets bedömning är att det saknas anledning till att 
införa ett undantag i PBL för seriebyggda flerbostadshus. Kommunen delar 
därmed inte utredningens bedömning och förslag.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Finansdepartementet   
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§ 86 Dnr KS 2020/0557 

 

Svar på samråd - Vattenmyndigheternas samråd 
för vattenförvaltning i Västerhavets 
vattendistrikt gällande förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021–
2027 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. att Varbergs kommun begär att regeringen med hänvisning till 6 kap. 4 

§ 3 p vattenförvaltningsförordningen (2004:660) ges möjlighet att 
pröva förslaget till åtgärdsprogram eftersom det avviker allvarligt från 
bestämmelserna i förordningen.  
 
Kommunen menar att förslaget till åtgärdsprogram inte uppfyller 6 kap. 
6 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) vad gäller de krav på 
analys som framgår av förordningen. De ekonomiska och de 
miljömässiga konsekvenserna belyses inte i enlighet med förordningens 
krav, vilket är att betrakta som en allvarlig avvikelse. 
 
Vidare menar kommunen att förlaget strider mot 5 kap. 9 § andra 
stycket miljöbalken (1998:808) genom att uppgifter om hur 
förbättrande åtgärder ska fördelas mellan verksamheter som påverkar 
miljön saknas liksom vilka kommuner som specifikt ska vidta 
åtgärderna samt genom att det saknas analys av programmets 
konsekvenser och finansiering för verksamheterna i Varbergs kommun 
och för kommunen.  

 
2. att i samrådsskedet lämna svar i enlighet med ifylld enkät från 

Vattenmyndigheten daterad 20 april 2021 med följande tillägg under 
punkten 7.2 Övriga synpunkter: 
 
I förslag till åtgärdsprogram uppskattas kostnaderna under perioden 
uppgå till 2,750 miljoner kronor på nationell nivå. Ett antal av 
kommunernas åtgärder ska finansieras med tillsynsavgifter eller med 
statliga LOVA-stöd, men för flera åtgärder presenteras överhuvudtaget 
ingen princip för finansiering. Att ålägga kommunerna nya 
obligatoriska uppgifter utan att klargöra hur finansieringen ska gå till 
strider mot den kommunala finansieringsprincipen (prop. 1993/94:150, 
bilaga 7). 
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Vidare saknas det till stor del finansiering av de åtgärder som berör 
enskilda och verksamhetsutövare på landsbygden, vilket framför allt 
riskerar att drabba företag inom de areella näringarna som kommer att 
vara föremål för ett flertal åtgärder enligt programmet. 
Vattenmyndighetens underlåtelse att presentera en hållbar finansiering 
av åtgärderna strider mot 5 kap. 9 § andra stycket miljöbalken där det 
anges att programmet ska ange hur åtgärderna är avsedda att 
finansieras. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C), Ann-Charlotte Stenkil (M) och Jana Nilsson (S) 
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Ett ramdirektiv för vatten antogs av Europeiska unionen, EU, år 2000 och 
är införlivat i svensk lagstiftning genom Miljöbalken och 
vattenförvaltningslagstiftningen. Syftet med direktivet är att skydda och 
förbättra vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära 
havsområden.  
 
Vattenförvaltningsarbetet sker i sexårscykler genom förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna anger 
vilken vattenkvalitet som ska uppnås i våra vatten och till vilket år. 
Åtgärdsprogrammet anger hur miljökvalitetsnormerna ska uppnås och 
följas. Förvaltningsplanen beskriver bland annat hur övervakning av 
vattenförekomsterna bör ske för att bedöma om miljökvalitetsnormerna 
kommer nås inom utsatt tid. För närvarande pågår den tredje 
förvaltningscykeln som löper fram till 2021. 
 
Samrådet utgörs av förslag på ny förvaltningsplan, åtgärdsprogram, 
miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot 
vattenbrist och torka inför vattenarbetet 2021–2027. Förslagen har tagits 
fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland län, som också är Vattenmyndighet 
i Västerhavets vattendistrikt. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 20 april 2021, § 
168, med hänvisning till att lägga till förtydliganden och övergripande 
formuleringar i enkätsvaret till vattenmyndigheterna. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 27 april 2021, § 198. 
Beslutsförslag 20 april 2021.  
Vattenmyndigheternas samråd – enkät daterad 20 april 2021.  
PM Remiss Västerhavets vattendistrikt åtgärder 2021–2027. 
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Övervägande 
Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i distrikten mår, hur 
de övervakas och förvaltas. Planen blickar också framåt och pekar ut 
riktningen för förvaltningen av vattenmiljön i distriktet på både kort och 
lång sikt. Tillsammans med miljökvalitetsnormerna och 
åtgärdsprogrammet är förvaltningsplanen vattenmyndigheternas viktigaste 
verktyg för att kunna genomföra vattendirektivet i Västerhavets 
vattendistrikt. 
 

Miljökvalitetsnormerna säger vilken kvalitet ett vatten ska ha vid en viss 
tidpunkt och målet för förbättringsåtgärderna i åtgärdsprogrammet. 
Vattnets kvalitet bedöms efter många faktorer, både ekologiska och 
kemiska. Normalt sett ska en vattenförekomst nå minst God status. 
 

Åtgärdsprogrammet talar om för myndigheter och kommuner vad de 
behöver göra för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Dessa 
åtgärder är av mer administrativ art, vilket ofta innebär att myndigheter 
och kommuner i sin tur ställer krav på olika aktörer att vidta fysiska 
åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Åtgärdsprogrammet beskriver även 
de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärderna liksom de 
förväntade konsekvenserna för miljön. 
 

Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka innehåller en 
beskrivning av de tilltagande problemen med vattenbrist. Vad är det som 
orsakar vattenbrist och vilka effekter ger det i samhället? Planen beskriver 
vad som sker för att åtgärda och förebygga problemen, inte minst inom 
vattenförvaltningsarbetet. Den innehåller också förslag på ytterligare 
åtgärder, utöver de som finns i distriktets åtgärdsprogram med vatten. 
Dokumentet ger också en internationell utblick och en bild av hur ett 
framtida klimat kan påverka vattenbristen.  
 

Miljökonsekvensbeskrivningen till Åtgärdsprogram 2021–2027 identifierar 
och beskriver den betydande miljöpåverkan som det kan medföra att 
genomföra åtgärdsprogrammet. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer 
inte att revideras efter samrådet. Synpunkter som gäller 
miljökonsekvenserna kommer istället att beaktas vid beslut om att fastställa 
åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. 
 

En arbetsgrupp inom kommunen har arbetat fram ett förslag till svar och 
synpunkter, i enlighet med Vattenmyndighetens framtagna svarsenkät. 
Huvudfokus har varit hur remissen påverkar kommunens åtaganden som 
är av administrativ art. I framtaget PM finns en motivering till svaren för de 
juridiskt bindande åtgärdspunkterna som kommunerna åläggs att 
genomföra. De föreslagna fysiska åtgärderna i vattenförekomsterna berör i 
huvudsak de areella näringarna i kommunen och är omfattande. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 87 Dnr KS 2021/0151 

 

Svar på samråd – Vattenmyndigheternas förslag 
till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas 
av vattenkraft 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. i samrådsskedet lämna synpunkter i enlighet med yttrande daterat 13 

april 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har fått Vattenmyndigheternas remiss om förslag till 
miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som är påverkade av 
vattenkraft och som ska omprövas under perioden 2022–2024. Alla 
anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna 
miljövillkor. Enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för 
vattenkraften, NAP, som beslutades av regeringen i juni 2020, ska 
omprövningar genomföras successivt under perioden 2022–2039 med 
början 1 februari 2022. Detta samråd har fokus på de vattenförekomster 
som enligt NAP ska prövas under perioden 2022–2024. 
 
Samrådet sker parallellt med Vattenmyndigheternas övergripande samråd 
om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för Västerhavets 
vattendistrikt perioden 2021–2027. I det övergripande samrådsunderlaget 
ingår förslag till miljökvalitetsnormer för alla övriga vattenförekomster, dvs 
de som inte är påverkade av vattenkraft.  
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Miljökvalitetsnormerna säger vilken kvalitet en vattenförekomst ska ha 
uppnått vid en viss tidpunkt. Vattnets kvalitet bedöms efter många faktorer, 
både ekologiska och kemiska. Utgångspunkten är att alla vattenförekomster 
ska uppnå miljökvalitetsnormen god vattenstatus. 
 
Kraftigt modifierade vatten (KMV) och mindre stränga krav 
Om miljöåtgärderna för att nå god status får betydande konsekvenser för de 
samhällsnyttor som till exempel vattenkraften ger, kan vattenförekomsten 
förklaras som kraftigt modifierad. Då ska vattenförekomsten uppnå den 
status som är möjlig utan att orsaka betydande negativ påverkan på 
verksamheten.  
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Vattenmyndigheterna föreslår i samrådet att vissa vattenförekomster i 
Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt (Ljungans, Moälvens och 
Rickleåns huvudavrinningsområden) förklaras som kraftigt modifierade. 
Dessa huvudavrinningsområden innehåller vattenkraftsanläggningar som 
är utpekade som särskilt viktiga för sin reglerförmåga och där åtgärder kan 
innebära betydande negativ påverkan på energiförsörjningen nationellt. För 
övriga vattenförekomster har åtgärder för att nå god status inte bedömts 
innebära sådan betydande negativ påverkan på vattenkraften att de bör 
klassas som kraftigt modifierade.  
 
Både naturliga och kraftigt modifierade vatten kan få mindre stränga krav 
om det är omöjligt eller skulle innebära orimliga kostnader att uppnå god 
status i vattenförekomsten. Vattenmyndigheterna föreslår mindre stränga 
krav i vissa vattenförekomster i Bottenhavet men bedömer inte att det finns 
skäl att tillämpa mindre stränga krav för vattenförekomster i något annat 
vattendistrikt. För vattenförekomster med vattenkraft i övriga 
vattendistrikt bedöms därmed åtgärder kunna genomföras för att nå de 
föreslagna miljökvalitetsnormerna. 
 
Kulturmiljö 
Vattenmyndigheternas bedömning är att miljöåtgärder i de flesta fall går att 
kombinera med att bevara kulturmiljön genom teknisk utformning av 
åtgärderna. Om kulturvärdet är utpekat som ett riksintresse för 
kulturmiljövård kan dock Vattenmyndigheterna utvärdera om det är 
relevant med kraftigt modifierat vatten och/eller om undantag ska 
tillämpas. 
 
Tidsfrist 
Det ursprungliga målet enligt vattenförvaltningsförordningen var att god 
status skulle ha uppnåtts i alla vattenförekomster till 2015. Det finns dock 
möjlighet att skjuta upp tidpunkten för att nå god status genom beslut om 
tidsfrist. Tidsfrist innebär att god vattenstatus ska uppnås, men vid en 
senare tidpunkt än 2015. 
 
Genom detta samråd gör Vattenmyndigheterna bedömningen att NAP ska 
ligga till grund för vilka tidsfrister som ska tillämpas för 
vattenkraftspåverkade vattenförekomster, så att det blir tydligt för 
verksamhetsutövare, myndigheter och domstolar vilka tidpunkter för 
miljökvalitetsnormerna som gäller.  
 
I remissen presenteras miljökvalitetsnormer med tidsfrist för respektive 
vattenförekomst som ingår i NAP, dvs det årtal då god status senast ska 
uppnås för vattendraget. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 191. 
Beslutsförslag 8 april 2021. 
Yttrande avseende Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer 
för vatten som påverkas av vattenkraft, daterat 13 april 2021.  
Samrådsremiss – Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas 
av vattenkraft. 
 

Övervägande 
De vattenförekomster som är aktuella i samrådet och som berör Varbergs 
kommun redovisas i yttrande daterat 13 april 2021.  
 
Då underlaget innehåller vissa oklarheter, bland annat med avseende på 
vilka vattensystem och vattenförekomster som bör ingå i samrådet, föreslås 
att kommunen lämnar synpunkter till Vattenmyndigheterna enligt 
nedanstående. Synpunkterna är uppdelade efter respektive 
vattenförekomst. Flera av vattenförekomsterna berörs av 
vattenkraft/vandringshinder nedströms eller uppströms snarare än i den 
aktuella vattenförekomsten.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Vattenmyndigheterna   
 
 
 
 
  

https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=467626&VerID=420683
https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=467626&VerID=420683
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 § 89 Dnr KS 2021/0042 

 

Personal- och hälsobokslut 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att godkänna Personal- och hälsobokslut 2020. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C), Hanna Netterberg (M) och Morgan Börjesson 
(KD) föreslår bifall till personalutskottets förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Sedan 2017 har ett personal- och hälsobokslut tagits fram årligen som 
bilaga till kommunens årsredovisning. Föreliggande bokslut är det tredje 
som sammanställs. Personal- och hälsobokslutet innehåller nyckeltal, 
aktiviteter och analyser inom det personalpolitiska området för det gångna 
året. Syftet med sammanställningen är att ge ett brett, uppdaterat 
kunskapsunderlag om kommunens personalstatus. 
 

Beslutsunderlag 
Personalutskottet 15 april 2021, § 23. 
Beslutsförslag 31 mars 2021 
Personal- och hälsobokslut 2020 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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 § 90 Dnr KS 2021/0187 

 

Yttrande över revisionsrapport Granskning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
äldreomsorgen med inriktning på organisatorisk 
och social arbetsmiljö 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. översända yttrandet till kommunens revisorer som svar på rapporten 

Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
äldreomsorgen med inriktning på organisatorisk och social 
arbetsmiljö daterat 29 mars 2021 

2. uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att lämna förslag till 
revidering av nämndernas reglementen avseende arbetsmiljöansvar. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens revisorer har gett revisionsbyrån KPMG AB i uppdrag att 
granska det systematiska arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen med 
inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö. KPMG har överlämnat 
sin rapport 22 mars 2021 och kommunens revisorer har lämnat över 
rapporten till socialnämnden och kommunstyrelsen för yttrande. 

 
Personalkontoret har tagit del av KPMG:s rapport. KPMG har bland annat 
lyft fram att det finns otydligheter i hur arbetsmiljöansvaret är reglerat 
inom kommunen. Revisionsbyrån har rekommenderat att 
kommunstyrelsen tillser att arbetsmiljöansvaret tydliggörs i samtliga 
reglementen. Utöver frågan om arbetsmiljöansvaret har KPMG även lyft 
fram en otydlighet kring styrningen kopplad till mål för den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön. Rekommendationerna avseende denna fråga 
riktar sig dock till socialnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Personalutskottet 15 april 2021, § 24. 
Beslutsförslag 29 mars 2021 
Yttrande över revisionsrapport Granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen med inriktning på organisatorisk 
och social arbetsmiljö daterat 29 mars 2021 
Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen 
med inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö, KPMG AB, 22 mars 
2021  
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Övervägande 
I kommunens lokala personalstadga beslutad av kommunfullmäktige den 
25 april 2017 anges i §§ 2 och 5 att respektive nämnd är anställande 
myndighet och som sådan bland annat ansvarig för att nämndens 
förvaltning följer beslutade styrdokument inom det personalpolitiska 
området. I riktlinjerna för systematiskt arbetsmiljöarbete beslutade av 
kommunstyrelsens personalutskott den 13 juni 2016, § 32, anges att varje 
nämnd har arbetsmiljöansvar för sin förvaltning. Varken i den lokala 
personalstadgan eller i några reglementen uttrycks dock explicit att varje 
nämnd har arbetsmiljöansvar. Personalkontoret instämmer därför i 
KPMG:s bedömning att arbetsmiljöansvaret kan uppfattas vara otydligt 
reglerat. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunens revisorer  

Socialnämnden 
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 § 91 Dnr KS 2021/0101 

 

Svar på remiss - ansökan från Peter Isaac 
Béens Utbildningsstiftelse om godkännande 
som huvudman för en förskoleklass, 
grundskola och fritidshem vid Nyhemsskolan i 
Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. översända yttrande daterat 8 april 2021 som svar till Skolinspektionen 

från Varbergs kommun.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Skolinspektionen har skickat en remiss till Varbergs kommun gällande 
inkommen ansökan från Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse om 
godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och 
fritidshem vid Nyhemsskolan i Varbergs kommun från och med läsåret 
2022/23. Kommunen har fått möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 
med 2 kap. 5 § skollagen. 
 
Förskole- och grundskolenämnden har 29 mars 2021, § 30, beslutat att 
godkänna yttrande daterat 16 mars 2021 och översända det till 
kommunstyrelsen. I yttrandet ställer sig nämnden positiv till ett 
godkännande för Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse som huvudman för 
Nyhemsskolan eftersom skolan kompletterar de kommunala grundskolorna 
i ett växande Varberg. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 186. 
Beslutsförslag 8 april 2021. 
Yttrande till Skolinspektionen daterat 8 april 2021.  
Förskole- och grundskolenämnden 29 mars 2021, § 30. 
Förskole- och grundskolenämndens yttrande daterat 16 mars 2021. 
Remiss från Skolinspektionen daterad 10 februari 2021.  
 

Övervägande 
Bedömningen är, i likhet med förskole- och grundskolenämndens, att 
Nyhemsskolan kompletterar de kommunala grundskolorna i ett växande 
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Varberg och kommunen ställer sig positiv till inkommen ansökan till 
Skolinspektionen, vilket framgår i yttrande daterat 8 april 2021.  
I yttrandet till Skolinspektionen beskriver kommunen vidare ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för kommunen till följd av 
ansökan samt en sammanställning av samtliga skolor i kommunen och en 
befolkningsprognos. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Skolinspektionen 

Förskole-och grundskolenämnden 
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 § 92 Dnr KS 2021/0130 

 

Svar på remiss om Ansökan från DBGY Kronan 
om godkännande som huvudman för utökning 
av befintlig fristående gymnasieskola vid 
Drottning Blankas Gymnasieskola i Falkenbergs 
kommun läsåret 2022/2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. översända yttrande daterat 1 april 2021 till Skolinspektionen som 

Varbergs kommuns svar på remissen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Drottning Blankas gymnasieskola har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig gymnasieskola i 
Falkenbergs kommun från och med läsåret 2022/2023. 
  
Varbergs kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens yttrande ska innehålla en 
konsekvensbeskrivning av vilken det bör framgå vilka ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt 
vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-
sex år. Därutöver ska kommunen inkomma med uppgift om vilka 
kommuner/förbund som kommunen har samverkansavtal med, redovisa en 
befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren 
(2021–2026), en sammanställning över antalet kommunala och fristående 
gymnasieskolor i kommunen som erbjuder samhällsvetenskapsprogrammet 
inriktning beteendevetenskap samt uppgift om antalet befintliga 
utbildningsplatser. Därutöver ska anges om kommunen avser att erbjuda 
sökt program och inriktning läsåret 2021/2022 samt om möjligt 
2022/2023.  
 
Redogörelse enligt ovan redovisas i yttrande daterat 1 april 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 187. 
Beslutsförslag 1 april 2021. 
Yttrande, 1 april 2021. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 29 mars 2021 § 17. 
Ansökan, DBGY Kronan AB 
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Övervägande 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att översända yttrande daterat 1 april 
2021 till Skolinspektionen som kommunens svar på remissen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Skolinspektionen 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
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 § 93 Dnr KS 2021/0153 

 

Svar på ansökan om bidrag att arrangera 
nordiska mästerskapen för OK-jollar 2021 

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

2021 till Varbergs segelsällskap för att anordna nordiska mästerskapen i 
OK-jolle 11–13 juni 2021 

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

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs Segelsällskap arrangerar Nordiska Mästerskapen för OK-jollar 11–
13 juni 2021. Arrangemanget har sin bas vid segelsällskapets klubbhus på 
Klöven, Getterön och vid småbåtshamnen Getteröns Marina. 
Tävlingsområdet på havet är sydväst om Skrivareklippan. Deltagarantalet i 
NM uppskattas till 60–70 båtar. 
 
Varbergs Segelsällskap söker ett kommunalt bidrag på 25 000 kronor. 
Bidraget ska täcka en del av kostnaderna för exempelvis domare, hyra av 
båtar för domare och säkerhet, drivmedel, sjösättningsramper och stöd till 
logi för deltagarna. 
 
Segelsällskapet framhåller att Varberg har ett gott rykte som arrangör av 
internationella mästerskap i segling. Vidare anför segelsällskapet att 
rådande pandemi gör att det är svårt att hitta sponsorer till arrangemanget.  
 
Klubben skriver även i sin ansökan att om restriktioner och smittläge med 
anledning av Covid-19 gör att tävlingen inte kan genomföras görs inget 
anspråk på bidrag.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 190. 
Beslutsförslag 9 april 2021. 
Ansökan om bidrag för att arrangera nordiska mästerskapen för OK-jollar 
2021. 
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Övervägande 
Det är positivt för Varberg med arrangemang som bidrar till utbud av 
aktiviteter för både invånare och besökare. Arrangemanget skapar en 
upplevelse under tidig sommarsäsong och stärker platsvarumärket Varberg 
inspirerar och bidrar till kommunens attraktionskraft. Bedömningen är 
också att arrangemanget kan skapa besöksnäringsintäkter, vilket genererar 
arbetstillfällen och skatteintäkter. Platsattraktionen stärks genom att 
Varberg upplevs som en aktiv destination. 
 
Platsvarumärket Varberg Inspirerar ska exponeras genom arrangörens 
marknadsföringskanaler i samråd med Näringslivs- och 
destinationskontoret, och arrangören ska erbjuda tävlande och eventuella 
åskådare information om Varbergs utbud för besökare.  
 
En säkerhetsplan och plan för anpassning av de restriktioner som Covid-19 
medför ska tas fram av arrangören. 
 
Evenemanget ska också anmälas till den kommunala lotsen för företag och 
evenemang. 
 
Kommunen understryker att bidraget betalas ut under förutsättning att 
arrangemanget anordnas under de förutsättningar som anges i ansökan. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Varbergs segelsällskap 

Ekonomikontoret 
Näringslivs- och destinationskontoret 
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 § 94 Dnr KS 2021/0111 

 

Överföring av folkhälsouppdraget 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. överföra folkhälsouppdraget från Räddningstjänsten Väst till 

kommunstyrelsen, 
2. revidera kommunstyrelsens reglemente genom att lägga till leda och 

samordna folkhälsoarbetet som punkt 32 i 3 §,  
3. fastställa ägardirektiv för Räddningstjänsten Väst genom att stryka 

skrivningar angående folkhälsouppdraget, 
4. fastställa förtydligande av ägardirektiv genom att stryka skrivningar 

angående folkhälsouppdraget, 
5. godkänna överenskommelse avseende tilläggsuppdrag rörande 

våldsbejakande extremism. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Varberg beslutade 2012 att bilda ett nytt 
kommunalförbund, Räddningstjänsten Väst, för skydd och oönskade 
händelser i Falkenberg och Varberg. Vid bildandet antogs förbundsordning 
och ägardirektiv. Efter bildandet av förbundet uppkom det inom några 
områden behov av att utöver ägardirektiv och förbundsordning förtydliga 
kommunernas beställningar och därmed Räddningstjänstens Västs 
uppdrag. Varbergs kommunfullmäktige godkände 2017 förtydligandet av 
ansvarsfördelningen mellan Räddningstjänsten Väst och Varbergs kommun 
enligt Förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst.  
 
Det uppdrag kring folkhälsa, trygghet och ANDT som Räddningstjänst Väst 
bedriver på uppdrag av kommunen föreslås övergå till kommunstyrelsen. 
Det uppkommer då behov av att revidera de styrande dokumenten. 
 
Även Falkenbergs kommun har genomfört organisationsförändringar vad 
gäller folkhälsouppdraget som innebär att ägardirektiv och förtydligandet 
av ägardirektiv behöver genomföras.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 166. 
Beslutsförslag 8 april 2021. 
Ägardirektiv 13 mars 2012. 
Förtydligande av ägardirektiv 2016. 
Överenskommelse avseende tilläggsuppdrag rörande våldsbejakande 
extremism.  
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Övervägande 
Uppdraget för folkhälsa, trygghet och ANDT som Räddningstjänst Väst 
utför på kommunens uppdrag föreslås föras tillbaka till kommunstyrelsen. 
Det motsvarar 2,0 heltidstjänster. Befintligt uppdrag avseende 
våldsbejakande extremism föreslås ligga kvar på Räddningstjänsten. Det 
motsvarar 0,2 heltidstjänst. Kommunstyrelsen har i uppdrag att leda och 
samordna hållbarhetsarbetet i kommunen för att uppnå den nationella 
målen i Agenda 2030 och kommunens hållbarhetsinriktningar. Det 
innefattar alla tre dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social där 
folkhälsa är en del. Idag finns 1 tjänst på samhällsutvecklingskontoret, 
vilket inte kan täcka den sociala dimensionen. Det är en styrka att 
strategiska resurser inom hållbarhet finns samlade på kommunstyrelsens 
förvaltning och att de utgår från kommunstyrelsens roll att leda och 
samordna. Det blir också en mer naturlig koppling till kommunens 
målarbete och uppföljning och en integrerad verksamhet inom kommunen.   
 
Detta innebär att revidering av ägardirektiv och förtydligandet av 
ägardirektivet är nödvändigt. Förslaget är att styrka de delar som rör 
folkhälsouppdraget.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017 att kommande eventuella revideringar 
och förtydliganden kan handläggas av kommunstyrelsen, såvida inte sådan 
revidering bedöms vara av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. Då detta handlar om att helt föra tillbaka uppdraget för folkhälsa, 
trygghet och ANDT bör det beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Förbundsordningen anger att förbundet kan komma överens med en 
medlem att mot ersättning utföra ytterligare uppgifter än de ändamål som 
anges i förbundsordningen. Förvaltningen ser att det finns ett behov att 
möjliggöra och förstärka arbetet mot våldsbejakande extremism. 
Räddningstjänsten åtagande skulle då vara att stödja och samordna 
kommunens löpande operativa arbete utifrån Varbergs kommuns strategi 
mot våldsbejakande extremism samt utgöra kommunens kontaktperson 
och ansvara för samordning inom den operativa delen av området. 
Förslaget är att godkänna överenskommelsen om tilläggsuppdrag rörande 
våldsbejakande extremism.  
 
Både Varbergs kommun och Falkenbergs kommun ser ett behov av att 
ytterligare se över ägardirektiv och reviderat ägardirektiv. Ett arbete 
kommer framöver att göras i samarbete med kommunerna och 
Räddningstjänst Väst för att få uppdaterade och tydliga styrdokument. 
Exempelvis bör det ses över om ägardirektivet och förtydligandet av 
ägardirektivet kan slås ihop till ett dokument. Vidare behöver vissa 
formuleringar uppdateras och ses över. Det är en översyn som kräver mer 
arbete och i nuläget är det viktigt att få klart de delar som rör 
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folkhälsouppdraget då det är tjänster som ska flyttas över och således 
innebär en verksamhetsövergång.   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf  
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 § 95 Dnr KS 2021/0137 

 

Överenskommelse om samverkan för att 
förbättra kompetensförsörjningen och 
påskynda individers etablering i arbetslivet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. anta överenskommelse om samverkan för att förbättra 

kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i 
arbetslivet. 

2. överenskommelsen undertecknas för kommunens del av 
kommunstyrelsens ordförande samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun och Arbetsförmedlingen ingår i överenskommelse 
avseende samverkan för att minska arbetslösheten för unga, nyanlända och 
nyanlända unga samt underlätta etableringen i arbetslivet.  
 
Överenskommelsen är en del av DUA, Delegationen för unga och nyanlända 
i arbete. Delegationen för unga och nyanlända i arbete har regeringens 
uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av 
nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas 
etablering i arbetslivet.  
 
Nuvarande överenskommelse löpte ut 28 februari 2021. Med anledning av 
det har utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram förslag till 
ny överenskommelse för undertecknande av företrädare för Varbergs 
kommun och Arbetsförmedlingen. För kommunens del undertecknas 
överenskommelsen av kommunstyrelsens samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande. 
 
Förslaget till ny överenskommelse har tagits fram av utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen i samarbete och samråd med 
Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen samt kommunstyrelsens 
förvaltning.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 13 april 2021, § 155. 
Beslutsförslag 26 februari 2021. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 19 februari 2021 § 8 
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Överenskommelse om samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen 
och påskynda individers etablering i arbetslivet. 
Bilaga 1 – Målgruppens behov och utmaningar 
 

Övervägande 
Kommunstyrelsen ansvarar tillsammans med utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för åtgärder som syftar till att allmänt främja 
sysselsättningen i kommunen. Aktuell överenskommelse om samverkan för 
att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i 
arbetslivet faller under det ansvaret. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Socialnämnden 
Arbetsförmedlingen 
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 § 96 Dnr KS 2020/0283 

 

Förslag till nya gatu- och kvartersnamn i 
Västerport etapp 1, Getakärr 9:14 och 9:1, 
Fregatten 3, 5 och 6 samt Briggen 4 och 6 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. namnge park, allé, gator, gränd och kvarter i stadsdelen Västerport 

enligt nedanstående förslag. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda Berggren (S), Erik Hellsborn (SD), Christofer Bergenblock (C), Lena 
Språng (C), Tobias Carlsson (L), Erland Linjer (M), Jana Nilsson (S) och 
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av att detaljplanen för Västerport är under arbete och bland 
annat bostadsområden är planerade att växa fram, behövs det nya namn på 
bland annat gator, kvarter, torg och parker. 
 
Stadsbyggnadskontoret har tagit hjälp av hembygdsföreningen Gamla 
Varberg för att ta fram förslag på namn. I Västerport etapp 1 är förslaget att 
namnen på gatorna ska komma från kvinnor som bott och verkat i Varberg. 
Till kvartersnamn används dessa kvinnors yrken. Ett undantag från detta är 
kvarteret Färjeläget (hotell + p-hus). Namnet Färjeläget kommer av att 
kvarteret ligger granne med kvarteret Briggen. Namnet anspelar också på 
färjans 60-åriga historia i Varberg. 
 
Namnen på torget, Hertiginnan Ingeborgs torg, samt det inre stråket, 
Barnens boulevard, har beslutats av kommunstyrelsen 26 maj 2020.  
 
Nedan följer förslagen till namn: 
 
Parken  
Astrid på Skärets park  
 
Allé  
Mathilda Ranchs allé  
 
Gator  
Astrid Nybergs gata  
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Abela Gullbranssons gata  
Agnes Lindows gata  
Kajpromenaden  
Hedvig Bensons gata  
Diagonalen  
Sofia Knutssons gata 
 
Gränd  
Adina Sands gränd 
  
Kvarter  
Fotografen  
Sjukgymnasten  
Ledamoten  
Själavårdaren 
Illustratören  
Hovmästarinnan  
Lärarinnan  
Drottningen  
Fabrikssystern  
Baderskan  
Färjeläget 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 13 april 2021, § 156. 
Beslutsförslag 25 mars 2021. 
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag 22 mars 2021. 
Karta park, torg och promenad, 4 januari 2021. 
Karta kvarter, 4 januari 2021. 
Karta gator, gränd, allé och boulevard, 4 januari 2021.  
Kultur- och fritidsnämnden, 2 mars, § 23. 
 

Övervägande 
Beslutet gäller antagande av namn på park, allé, gator, gränd, och kvarter i 
den nya stadsdelen Västerport. Det framgår av bilagda kartor var dessa är 
belägna.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret 

Kultur- och fritidsnämnden 
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 § 97 Dnr KS 2021/0201 

 

Delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut 
med anledning av pandemilagen och dess 
följdförordningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. delegera till kommunstyrelsen att ansvara för uppgifter som ankommer 

på kommunen enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 eller 
förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den 
mån det inte redan anförtrotts annan nämnd,  

2. delegera till kommunstyrelsen att med stöd av 13 § ovannämnda lag 
samt 8 kap 1§ förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan 
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk 
för trängsel. Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas till 
förbud som gäller under perioder upp till fyra veckor, med möjlighet att 
förlänga maximalt fyra veckor per gång,  

3. delegationen omfattar en eventuell förlängning av lagen.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021, med stöd av lagen (2021:4) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(pandemilagen), att ge kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 
2021 förbjuda allmänheten att vistas i en park, på en badplats eller på 
någon annan liknande särskilt angiven park, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel.  
 
Det kan uppstå situationer där behovet av föreskrifter uppkommer mycket 
hastigt. För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge 
en nämnd befogenhet att beslut om föreskrifter. Gör inte fullmäktige det, är 
det fullmäktige som ska meddela föreskrifterna. I detta ärende föreslås 
kommunfullmäktige, för de fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag, 
ska delegera till kommunstyrelsen att fatta sådana beslut. Med hänsyn till 
beslutets ingripande karaktär bör nämndens befogenhet att fatta beslut 
begränsas till förbud som gäller under perioder upp till fyra veckor, med 
möjlighet att förlänga maximalt fyra veckor per gång. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 13 april 2021, § 148. 
Beslutsförslag 30 mars 2021.  
 

Överväganden 
Den 10 januari 2021 trädde den tillfälliga pandemilagen i kraft. 
Pandemilagen ger möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga 
förordningar för att hindra eller begränsa smittspridning.  
 
I 13 § pandemilagen har införts en möjlighet för regeringen att låta en 
kommun meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Lagen gäller till och med 
september 2021. 
 
Med stöd av pandemilagen har regeringen utfärdat förordningen (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 (begränsningsförordningen). Den 4 mars 2021 kompletterade 
regeringen begränsningsförordningen och gav kommuner rätt att utfärda 
förbud mot att vistas på vissa platser där det finns risk för trängsel. 
Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § begränsningsförordningen. Den nya 
bestämmelsen trädde i kraft den 11 mars 2021.  
 
Bestämmelsen ger kommunerna rätt att utfärda föreskrifter med förbud att 
• vistas i en park,  
• på en badplats eller  
• på någon annan liknande särskild plats.  
 
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att  
• det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel 
• att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket 
• inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet, 

och  
• smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ska ges tillfälle att yttra 

sig över kommunens förslag innan kommunen utfärdar föreskrifter. 
 
Vid framtagandet av föreskrifter bör såväl barnets bästa som eventuella 
konsekvenser för folkhälsan beaktas. Alla aktörer bör därför kontinuerligt 
genomföra barnrättsliga analyser inför beslut och åtgärder med anledning 
av covid-19. 
 
Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det endast 
är vissa typer av platser som omfattas av bemyndigandet. De platser som 
omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till.  
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Av propositionen till pandemilagen framgår dock uttryckligen att vissa 
platser inte omfattas. Det är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller 
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning till exempel köpcentrum 
och bibliotek, platser som framför allt används för att förflytta sig från en 
plats till en annan till exempel gågator och bilvägar, fartyg och andra 
färdmedel. Förbudsföreskrifterna kan alltså inte gälla sådana platser. Det 
går inte heller att besluta om föreskrifter som avser bostäder eller 
arbetsplatser (Prop. 2020/21:79 s. 55 och 104.) 
 
Det är kommunen som sådan som i begränsningsförordningen bemyndigas 
att meddela föreskrifter som innebär att allmänheten inte får vistas i en 
park, på en badplats eller annan liknande plats. Det innebär att det enligt 
förordningen är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om föreskrifterna 
om inte annat sägs. För ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige 
råder enligt kommunallagen så kallat beredningstvång, det vill säga att 
kommunstyrelsen ska ha behandlat ärendet innan fullmäktige kan fatta 
beslut. Det innebär att handläggningen inför beslut kan ta tid.  
 
Det är därför viktigt att kommunen har möjliggjort en snabbare 
beslutsprocess än den att beslutet om föreskrifter ska fattas av 
kommunfullmäktige vid varje tillfälle som behov uppstår. Det kan uppstå 
situationer där behovet av föreskrifterna uppkommer mycket hastigt. För 
att får en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge en nämnd 
befogenhet att besluta om föreskrifterna.  
 
Om beslutet att meddela föreskrifter delegeras till nämnd möjliggörs att 
beslutet kan fattas med kortare varsel. Om behovet skulle vara mycket akut 
och uppstå mycket hastigt finns även möjlighet att fatta ett brådskande 
ordförandebeslut. Det är inte osannolikt att behovet av föreskrifter till 
exempel kan uppstå för att reglera besökare till kommunens badplatser när 
badsäsongen kommer igång. Med hänsyn till beslutets ingripande karaktär 
bör delegering till nämnd begränsas till att endast avse förbud som gäller 
under en period om upp till fyra veckor. Därefter måste nämnden fatta 
särskilt beslut om förlängning. Beslut om att förlänga ett förbud får endast 
omfatta en period om maximalt fyra veckor varje gång.  
 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har lämnat information om 
föreskriftsrättens omfattning och råd om hur beslut om föreskrifter enligt 
förordningen kan hanteras (SKR:s hemsida ”Kommuners rätt att meddela 
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser”). Ett beslut om 
att meddela föreskrifter om förbud kan förväntas i två olika situationer. 
Den ena är att förbud meddelas förebyggande utifrån en riskanalys baserad 
på nämndernas och dess medarbetares kunskap om platser som normalt 
sett lockar många människor i olika situationer. Den andra är att beslut 
fattas efter konstaterad trängsel som medför risk för smittspridning.  
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-04-27, § 63–87, 89–105 87 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Det är Polismyndigheten som vakar över efterlevnaden av meddelat förbud. 
Den som bryter mot ett förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna 
platser kan dömas till penningböter.  
 
Om förbud meddelas ska föreskrifterna enligt 8 kap 13 § andra stycket 
kommunallagen vara tillgängliga på kommunens hemsida. Vidare ska 
beslutet tillkännages på kommunens webbaserade anslagstavla.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det utöver ovan kommer att 
krävas omfattande informations- och kommunikationsinsatser. Det handlar 
om både tryckt material och om att ha personer på plats för att informera 
om föreskrifterna. Det kan vidare innebära åtgärder såsom eventuella 
avspärrningar. 
 
Mot bakgrund av ovanstående karaktär bedömer kommunstyrelsens 
förvaltning att kommunstyrelsen, i sin samordnande roll, är den nämnd 
som bör ges uppdraget att meddela föreskrifter med stöd av 8 kap 1 § 
begränsningsförordningen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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 § 98 Dnr KS 2021/0212 

 

Fullmakt till stämmoombud 2021 - Etapp 1 i 
Varberg AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. till Varbergs kommuns valda ombud ge fullmakt och instruktion att på 

Etapp 1 i Varberg AB:s nästkommande extra bolagsstämma  
 
• rösta för att anta ny bolagsordning i enlighet med vad som anges i 

kommunfullmäktiges beslut den 19 maj 2020, § 69 och 
kommunstyrelsens beslut den 15 december 2020, § 244 
bolagsordning, 

• godkänna meddelande om att lagerbolagsombudet har reglerat sin 
skuld till bolaget genom inbetalning från aktiebolagsägaren 
Varbergs kommun, 

• bekräfta val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2020, § 179, 

• rösta för ansvarsfrihet för de avgående styrelseledamöterna, 
• samt fatta övriga för Etapp 1 i Varberg AB:s extra bolagsstämmas 

genomförande nödvändiga beslut. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Varbergs kommun beslutade den 15 december 2020, § 
244, beslutat att köpa två aktiebolag (lagerbolag) med föreslagna namn unä 
Etapp 1 i Varberg AB och unä Parkeringshus i Västerport i Varberg AB i 
syfte att bilda en koncern med Etapp 1 i Varberg AB som moderbolag för at 
genomföra försäljning av den del av fastigheten Getakärr 9:14 som enligt 
förslaget till detaljplan för etapp I Västerport ska innehålla hotell och 
parkeringsanläggning. Beslutet fattades med stöd av kommunfullmäktiges 
beslut den 19 maj 2020, § 69. 
 
Kommunfullmäktige beslutade därefter den 15 december 2020, § 179 att till 
unä Etapp 1 i Varberg AB utse Vivi-Anne Johansson till stämmoombud med 
Jeanette Qvist som ersättare. Fullmäktige beslutade även att till 
styrelseledamöter utse Carl Bartler, tillika ordförande, Jens Otterdahl 
Holm, Josefin Selander samt som styrelsesuppleant utse Lisa Holmdahl-
Pedersen. 
 
Som ägare till unä Etapp 1 i Varberg AB kommer kommunen att kallas till 
extra bolagsstämma för ändring bolagsordning och beslut om att utse ny 
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styrelse i enlighet med beslut fattat av kommunfullmäktige med mera. Som 
ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet 
har att företräda kommunen på bolagsstämman.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 13 april 2021, § 169. 
Beslutsförslag 1 april 2021. 
Kommunstyrelsen 15 december 2020, § 244. 
Kommunfullmäktige 15 december 2020, § 179 
 

Övervägande 
Som ägare till unä Etapp 1 i Varberg AB kommer kommunen att kallas till 
extra bolagsstämma för ändring bolagsordning och beslut om att utse ny 
styrelse i enlighet med beslut fattat av kommunfullmäktige med mera.   
 
Som ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet 
har att företräda kommunen på bolagsstämman. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 

Samhällsutvecklingskontoret, delprojekt Västerport 
Vivi-Anne Johansson 
Jeanette Qvist 
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 § 99 Dnr KS 2021/0213 

 

Fullmakt till stämmoombud 2021 - unä 
Parkeringshus i Västerport i Varberg AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. till Varbergs kommuns valda ombud ge fullmakt och instruktion att på 

unä Parkeringshus i Västerport i Varberg AB:s nästkommande extra 
bolagsstämma  
 
• rösta för att anta ny bolagsordning i enlighet med vad som anges i 

kommunfullmäktiges beslut den 19 maj 2020, § 69 och 
kommunstyrelsens beslut den 15 december 2020, § 244 
bolagsordning, 

• godkänna meddelande om att lagerbolagsombudet har reglerat sin 
skuld till bolaget genom inbetalning från aktiebolagsägaren 
Varbergs kommun, 

• bekräfta val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2020, § 180, 

• rösta för ansvarsfrihet för de avgående styrelseledamöterna, 
• samt fatta övriga för Parkeringshus i Västerport i Varberg AB:s extra 

bolagsstämmas genomförande nödvändiga beslut. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Varbergs kommun beslutade den 15 december 2020, § 
244, beslutat att köpa två aktiebolag (lagerbolag) med föreslagna namn unä 
Etapp 1 i Varberg AB och unä Parkeringshus i Västerport i Varberg AB i 
syfte att bilda en koncern med Etapp 1 i Varberg AB som moderbolag för at 
genomföra försäljning av den del av fastigheten Getakärr 9:14 som enligt 
förslaget till detaljplan för etapp I Västerport ska innehålla hotell och 
parkeringsanläggning. Beslutet fattades med stöd av kommunfullmäktiges 
beslut den 19 maj 2020, § 69.  
 
Kommunfullmäktige beslutade därefter den 15 december 2020, § 180, att 
till unä Parkeringshus i Västerport i Varberg AB utse Vivi-Anne Johansson 
till stämmoombud med Jeanette Qvist som ersättare. Fullmäktige beslutade 
även att till styrelseledamöter utse Carl Bartler, tillika ordförande, Jens 
Otterdahl Holm, Josefin Selander samt som styrelsesuppleant utse Lisa 
Holmdahl-Pedersen. 
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Som ägare till unä Parkeringshus i Västerport i Varberg AB kommer 
kommunen att kallas till extra bolagsstämma för ändring bolagsordning och 
beslut om att utse ny styrelse i enlighet med beslut fattat av 
kommunfullmäktige med mera.  Som ombud för Varbergs kommun ska det 
framgå vilken fullmakt ombudet har att företräda kommunen på 
bolagsstämman.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 170. 
Beslutsförslag 1 april 2021. 
Kommunstyrelsen 15 december 2020, § 244. 
Kommunfullmäktige 15 december 2020, § 179 
 

Övervägande 
Som ägare till unä Parkeringshus i Västerport i Varberg AB kommer 
kommunen att kallas till extra bolagsstämma för ändring bolagsordning och 
beslut om att utse ny styrelse i enlighet med beslut fattat av 
kommunfullmäktige med mera.   
 
Som ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet 
har att företräda kommunen på bolagsstämman 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 

Samhällsutvecklingskontoret, delprojekt Västerport 
Vivi-Anne Johansson 
Jeanette Qvist 
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 § 100 Dnr KS 2017/0320 

 

Svar på motion om social hänsyn vid offentlig 
upphandling 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. bifalla motionen om social hänsyn vid offentlig upphandling. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jana Nilsson (S), Ann-Charlotte Stenkil (M), Kent Norberg (S), Lena 
Språng (C) och Hanna Netterberg (M) föreslår bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Anders Friebe (S) har 25 april 2017 lämnat en motion om social hänsyn vid 
offentlig upphandling.  Förslaget i motionen är att kommunfullmäktige ska 
besluta att alla nämnder som använder sig av offentlig upphandling ska, där 
det går, använda sig av social hänsyn vid upphandling av tjänster som ska 
utföras. 
 
I motionen framgår exempel på social hänsyn, vilket kan vara att verka för 
sysselsättning för personer med funktionshinder, att verka för möjligheter 
för anställning för långtidsarbetslösa eller att verka för möjlighet till 
arbetstillfällen för missgynnade grupper. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 20 april 2021, § 172. 
Beslutsförslag 8 april 2021. 
Uppförandekod för Varbergs kommun. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 augusti 2020, § 320. 
Motion från Anders Friebe (S) om social hänsyn vid offentlig upphandling. 
 

Övervägande 

Samtliga nämnder ska följa lagen om offentlig upphandling när de 
upphandlar, där utvärdering på pris inte har något samband med socialt 
hänsynstagande. Krav på socialt hänsynstagande ställs i upphandlingar där 
sådana krav är relevanta och proportionerliga. Oftast sker detta där 
leverantörerna inom aktuellt område som ska upphandlas, är så pass stora 
att de har möjlighet att ta emot arbetstagare som står långt ifrån 
arbetsmarknaden.  
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Varbergs kommun tillämpar analogt det riktlinjer som återfinns i den 
nationella upphandling strategin, målområde 7, vad gäller krav på social 
hänsyn vid upphandling. 
 

Hur kan krav på social hänsyn ställas? 
Generellt gäller att det måste finnas en tydlig koppling mellan kravet som 
ställs och kontraktsföremålet, det vill säga den vara eller tjänst som ska 
upphandlas. Detta innebär att formuleringen av den tjänst eller vara som 
upphandlas är avgörande för vilken form av krav som kan ställas. Kravet får 
inte heller strida emot någon av de fem EG-rättsliga principerna. Den 
upphandlande myndigheten måste kunna säkerställa att kravet kan följas 
upp och att man kan kontrollera att det efterlevs. 
 

Social hänsyn kan användas i flera olika steg av 
upphandlingsprocessen 
 
Krav på leverantör 
Säkerställ att leverantören betalar skatter och sociala avgifter. 
 
Utvärderingskriterier  
Kan användas om det tydligt framgår att social hänsyn är en del av syftet 
med upphandlingen, då kan anbudsgivarnas arbete med social hänsyn 
utvärderas. 
 
Särskilda kontraktsvillkor 
Villkoren måste accepteras av leverantören i anbudet och träder i kraft först 
då avtalet startat. På detta sätt behöver åtagandet bara uppfyllas utav den 
leverantör som tilldelades avtalet. 
 
Tilldelningskriterier vid förnyad konkurrensutsättning 
Om ett ramavtal kan avropas med en förnyad konkurrensutsättning kan 
krav på sociala hänsyn ställas i den förnyade konkurrensutsättningen, om 
social hänsyn har tagits med i ramavtalet som en grund för tilldelning. 
 
I vilka upphandlingar ställer vi krav på social hänsyn  
I samtliga upphandlingar gällande varor, tjänster och entreprenader ställs 
krav på att Varbergs kommuns uppförandekod ska följas. I 
uppförandekoden ställs bland annat krav på att våra leverantörer 
(avtalspartner) respekterar grundläggande sociala krav i sin verksamhet. 
 
Det finns idag inga upphandlingar som ställt krav på social hänsyn enligt 
exemplen i motionen. 
 
Upphandlingsavdelningen och arbetsmarknadsenheten har för avsikt att 
inom ramen för uppförande koden säkerställa att social hänsyn beaktas på 
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relevanta ramavtal som upphandlas under 2022. Parallellt med detta pågår 
ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och Varbergs Fastighet AB 
där syftet är att hitta arbetssätt och rutiner för att säkerställa sysselsättning 
för de personer som står långt från arbetsmarknaden i bolagets 
objektsupphandlingar. Förslag på rutiner/arbetssätt finns framme och 
målet är att testa detta i en objektupphandling under hösten. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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 § 101 Dnr KS 2019/0520 

 

Svar på motion om att uppdatera Riktlinjer för 
konstnärlig utsmyckning 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. avslå motionen om att uppdatera Riktlinjer för konstnärlig 

utsmyckning.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Språng (C), Tobias Carlsson (L) och Linda Berggren (S) föreslår bifall 
till arbetsutskottets förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Erik Hellsborn (SD) har 8 november 2019 lämnat en motion om att 
uppdatera riktlinjer för konstnärlig utsmyckning. Motionären anser att den 
offentliga utsmyckningen ska bidra till en positiv upplevelse hos 
betraktaren samt att den bör fokusera på kulturarv framför samtid.  
 
Förslaget i motionen är att ge kultur- och fritidsnämnden i  
uppdrag att uppdatera styrdokumentet Riktlinjer för offentlig utsmyckning, 
med riktlinjer om att all utsmyckning ska vara av positivt snarare än 
provocerande slag, samt att fokus ska ligga på att lyfta fram det varbergska, 
halländska, svenska och europeiska arvet.  
 
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som 24 september 
2020, § 118, beslutat att avstyrka motionen.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 30 mars 2021, § 136. 
Beslutsförslag 11 mars 2021. 
 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 28 maj 2020, § 72, att anta en 
uppdaterad konstplan. Planen är ett samlande dokument där samtliga 
riktlinjer och policys inom området finns angivna.  
 
I konstplanen anges ansvar och arbetsprocesser. Konstplanen ska ange 
tydliga och transparenta regler som främjar konstnärlig frihet och fungerar 
som stöd till de som arbetar med konstnärliga gestaltningsprojekt, 
förvaltning och underhåll av offentlig konst. Den konstnärliga friheten 
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anges alltså i nämndens konstplan som en tydlig riktning. Konsten kan 
belysa viktiga samhällsfrågor, vara kunskapsbärande och 
kunskapsförmedlande och få människor att uppleva känslor av olika slag. 
Hur en människa upplever ett konstverk är som tidigare nämnts högst 
subjektivt och kan heller inte vara något annat.  
 
Konstplanen och den nationellt accepterade regeln om så kallat armslängds 
avstånd mellan kulturpolitik och konstnär ger dock inte konstnären full 
frihet på det sätt som kanske kan uppfattas. Åtminstone inte när det gäller 
skattefinansierat uppdrag avseende offentlig gestaltning. Varje gestaltning 
är ett resultat av en längre process där det ytterst är kultur- och 
fritidsnämnden som fattar beslut om tilldelning av konstnärliga 
gestaltningsuppdrag i Varbergs kommun. Processen omfattar även 
hantering i kommunens konstråd för att säkra många infallsvinklar. 
Konstrådet är en grupp personer från flera förvaltningar med olika roller 
och olika kompetenser. Rådet är oftast den instans som bereder förslaget, 
något som ska bidra till goda förutsättningar till förståelse för platsen och 
sammanhanget. 
 
Bedömningen är att det inte finns något behov av att snäva in den 
konstnärliga friheten ytterligare utan den styrning som finns idag bedöms 
vara tillräcklig för att garantera god förankring och verkshöjd i leverans för 
en fortsatt rik och varierande offentlig gestaltning i Varbergs kommun. 
Förslaget är därför att motionen ska avslås.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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 § 102 Dnr KS 2020/0638 
 

Tillsättande av personaldirektör 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. utse Björn Linder som ny personaldirektör från och med 16 augusti 

2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Tjänsten som personaldirektör har varit ledigförklarad och 
rekryteringsarbetet är klart. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag PA-avdelningen 

Björn Linder 
Samtliga nämnder och bolag 
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 § 103 Dnr KS 2020/0638 
 

Allmän visstidsanställning för förvaltningschef 
på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. ge Anders Bergh, förvaltningschef på miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen, möjlighet till en allmän visstidsanställning 
från den 1 september 2022 till den 31 augusti 2023. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Det finns behov av att fatta beslut om möjlighet till allmän 
visstidsanställning under den aktuella perioden då Anders Bergh, 
förvaltningschef på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, avser fortsätta sin 
anställning i kommunen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag PA-avdelningen 

Anders Bergh 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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 § 104 Dnr KS 2021/0016 
 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 31 mars 2021 – 27 

april 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
KS 2018/0554–8 
Byggnadsnämnden 2021-03-29 § 101 – Anskaffning av fordon med fossilt 
bränsle. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 105 Dnr KS 2021/0016 
 

Delegeringsbeslut  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 31 mars 2021 – 

27 april 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över delegeringsbeslut perioden 31 mars 2021 – 27 april 2021. 
 
KS 2021/0001 
Kommunstyrelsens arbetsutskott – 13 april 2021. 
 
KS 2021/0001 
Kommunstyrelsens arbetsutskott – 20 april 2021. 
 
KS 2021/0001 
Kommunstyrelsens personalutskott – 15 april 2021. 
 
KS 2021/0008–11 
Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande servitutsavtal avseende 
bredbandsledning inom del av fastigheten Munkagård 1:198. 
 
KS 2021/0008–12 
Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande servitutsavtal avseende 
ledningar, kopplingsskåp och brunn – inom del av fastigheten Varberg 
Fastarp 16:1. 
 
KS 2021/0008–13 
Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande servitutsavtal avseende 
ledningar, kopplingsskåp och brunn – inom del av Varberg Fastarp 2:193. 
 
KS 2021/0007–3 
Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande överlåtelse av arrenderätt 
19231 – inom del av fastigheten Varberg Getakärr 5:147. 
 
KS 2021/0081–3 
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut gällande svar på remiss 
– Regional vattenförsörjningsplan för Hallands län. 
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KS 2021/0215–1 
Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande arrende inom Träslövs hamn 
1:1, 11383 E29. 
 
KS 2021/0178–2 
Kommunekologens delegeringsbeslut avseende Yttrande – Anmälan om 
vattenverksamhet gällande byte av trumma i Vrångabäcken. 
 
KS 2021/0007–4 
Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande överlåtelse av arrenderätt 
11362 – inom del av Varberg Träslövs Hamn 1:1. 
 
KS 2021/0008–14 
Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande tillfällig nyttjanderätt för 
bodetablering inom del av fastigheten Bläshammar 5:2. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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