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Plats och tid Stadshus A, lokal Läroverket, klockan 8-17.15. Lunch 12-13. Ajournering 16-

16.45.  

 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande 

Christofer Bergenblock (C), första vice ordförande, § 441-462, 8.00-16.00. 

Jana Nilsson (S), andra vice ordförande 

Tobias Carlsson (L) 

Jeanette Qvist (S) 

Lena Språng (C), § 463, 16.45-17.15 

 

 

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör 

Sofie Verdin, kommunsekreterare 

Christian Persson, ordförande, byggnadsnämnden, § 441 

Tomas Johansson, vice ordförande, byggnadsnämnden, § 441 

Ulrika Eriksson, byggnadsnämnden, § 441 

Claus Pedersen, planchef, § 441 

Kristina Hellerström, avdelningschef, § 441, 446 

Jeanette Larsson, avdelningschef, § 441, 442, 445 

Karin Alfredsson, samhällsplanerare, § 442 

Ulrika Rylin, utvecklingsstrateg, § 442 

Martin Andersson, näringslivsdirektör, § 442, 443 

Åsa Åkesson, näringslivsutvecklare, § 443 

Jim Arvidsson, fastighetschef, § 444 

Josefin Selander, samhällsutvecklingsdirektör, § 444, 445, 447 

Josefin Winnfors, kanslichef, § 444, 445, 446, 451, 462, 463 

Lisa Holmdahl Pedersen, kommunjurist, § 446 

Frida Eriksson, samhällsplanerare, § 447 

Malin Johnson, projektledare, § 447 

Lena Språng, ordförande, kultur- och fritidsnämnden, § 448 

Jenny Bolgert, vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden, § 448 

Anna Reinhardt, förvaltningschef, kultur- och fritidsnämnden, § 448 

Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 448, 449, 450, 451 

Malin Ung, budgetchef, § 449, 450 

Utses att justera Jana Nilsson (S) 

Sekreterare Sofie Verdin Paragraf 441-463 

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) 
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Justerande Jana Nilsson (S)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 441 Dnr KS 2020/0638 

 

Information om detaljplaner med anknytning till 

uppdrag i fritidshusutredningen 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Stadsbyggnadskontoret informerar om pågående arbete med detaljplaner 

med anknytning till beslutade uppdrag i fritidshusutredningen, beslutad av 

kommunfullmäktige 17 september 2013, § 98.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 442 Dnr KS 2020/0416 

 

Antagande av ortsutvecklingsstrategi - 

Framtidens Valinge 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta  

 

1. anta ortsutvecklingsstrategi Framtidens Valinge, daterad 23 november 

2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 27 juni 2017, § 167, att ge kommunstyrelsens 

förvaltning i uppdrag att ta fram ortsutvecklingsstrategier för kommunens 

mindre orter som tidigare omfattades av fördjupade översiktsplaner från 

1990.  

 
Ortsutvecklingsstrategier är en ny typ av planeringsunderlag och 

utvecklingsprocess för kommunens mindre orter samt för att ta vara på 

lokala initiativ och drivkrafter för utvecklandet av en levande landsbygd. 

Ortsutvecklingsstrategier blir ett vägledande planeringsunderlag för såväl 

intern som extern dialog avseende utveckling för respektive ort. 

Ortsutvecklingsstrategier för Hunnestad och Gödestad har antagits av 

kommunfullmäktige. 

 
Ortsutvecklingsstrategin för Valinge är framtagen av en arbetsgrupp 

bestående av politiker och tjänstepersoner från kommunen samt 

representanter från bygden. Under framtagandet av strategin har det, 

utöver möten med arbetsgruppen, skett en byapromenad och ett digitalt 

stormöte dit invånare i Valinge bjöds in. Ortsutvecklingsstrategin består av 

tre delar. Inledningsvis har ortens förutsättningar för utveckling 

sammanställts i en faktadel. Därefter har en sammanfattande analys gjorts 

av ortens styrkor och utmaningar. I den sista delen är beskrivs en 

framtidsbild av Valinges utveckling med förslag på åtgärder för att nå dit.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 22 oktober 2021. 

Framtidens Valinge, förslag till ortsutvecklingsstrategi, antagandehandling 

23 november, 2021. 

Sammanställning av remissynpunkter daterad 10 november, 2021. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Övervägande 
Valingebygden är en bygd där människor bott och brukat jorden sedan lång 

tid tillbaka. Valinge har ett kuperat landskap omgärdat av skog och 

åkerlandskap som präglas av sina höga naturvärden och vackra landskap. 

Jordbruk med djurhållning präglar landskapet. I Valinge tätort bor cirka 

290 invånare, medan det tillsammans med den omkringliggande bygden 

bor cirka 800 invånare i området. Valinge är en förhållandevis utspridd 

tätort. Samhället har en positiv befolkningsutveckling och en för 

kommunen låg medelålder.  

 

Trafiksäkerhet är en utmaning i Valinge med flera farliga korsningar och 

ökande tung trafik. Det saknas cykelvägar i området och även möjligheter 

att tillskapa säkra cykelvägar.  

 

Valinge har liknande efterfrågan på boende i form av mindre lägenheter 

eller enskilda villor till försäljning som flera av de orter där strategier 

antagits. Behovet från den äldre generationen som önskar stanna på orten 

men även för att allt fler barnfamiljer söker sitt första boende finns i 

Valinge som i flera av kommunens mindre orter. Som vägledning för 

utveckling av bostäder anges ett antal inriktningar för bostadsbyggnad och 

ett schematiskt område centralt på orten för att visa på inriktningen att 

skapa en sammanhållen och tät bebyggelsestruktur som kan ge en effektiv 

markhushållning. 

  

Ansvaret för föreslagna åtgärder i ortsutvecklingsstrategin fördelas på olika 

aktörer. Vissa åtgärder ansvarar kommunen för att genomföra och följa 

upp, medan andra åtgärder faller under byalagets eller övriga externa 

parters ansvar. Vissa åtgärder föreslås att genomföras tillsammans. När 

ortsutvecklingsstrategin har antagits ansvarar kommunstyrelsen för att 

följa upp genomförandet av föreslagna åtgärder. Åtgärder som berör olika 

nämnders verksamhet och ekonomi kommer att kostnadsberäknas, prövas 

och prioriteras inom respektive nämnd. En uppföljning av åtgärderna i 

ortsutvecklingsstrategin görs årligen, med återrapportering till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 443 Dnr KS 2020/0638 

 

Redovisning av genomförd företagsvecka 

hösten 2021 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning för dialog med arbetsutskottet om 

genomförd företagsvecka hösten 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 444 Dnr KS 2020/0638 

 

Information om kommunens fastighets-

investeringsprocess 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om pågående arbete med 

kommunens fastighetsinvesteringsprocess.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 445 Dnr KS 2020/0557 

 

Svar på remiss av vattenmyndigheternas 

förslag till åtgärdsprogram för regeringens 

prövning 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. återremittera ärendet för komplettering av beslutsförslaget.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jana Nilsson (S) föreslår återremiss för komplettering av beslutsförslaget.  

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och konstaterar att arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet.  

 

Beskrivning av ärendet 
Under våren 2021 genomförde vattenmyndighetens i Västerhavets 

vattendistrikt samråd av ny förvaltningsplan, åtgärdsprogram, 

miljökvalitetsnormer och delförvaltningsplan för perioden 2021-2027. 

Kommunstyrelsen beslutade 27 april 2021, § 86, att lämna synpunkter i 

enlighet med ifylld svarsenkät.  

 

Kommunstyrelsen beslutade samtidigt 27 april 2021, att begära 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.  

 

Varbergs kommun har fått en remiss från Miljödepartementet och 

uppmanas att yttra sig över de justeringar som Vattenmyndigheten i 

Västerhavets vattendistrikt har gjort av förslag till åtgärdsprogram för 

2021-2027.  

 

I yttrandet bör särskilt anges om kommunen står fast vid sin begäran om 

regeringens prövning eller om de gjorda justeringarna av 

åtgärdsprogrammet föranleder ett ändrat ställningstagande.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Om kommunen står fast vid begäran om prövning anmodas kommunen 

precisera de grunder som kommunen anser utgöra skäl för regeringens 

prövning. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 16 november 2021. 

Förslag till yttrande daterat 17 november 2021. 

Remiss från Miljödepartementet, 28 oktober 2021. 

Sändlista, Miljödepartementet 27 oktober 2021. 

Reviderad version av åtgärdsprogram för Västerhavet, arbetsmaterial. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Återremiss 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 446 Dnr KS 2020/0220 

 

Omprövning tomträttsavgäld för fastigheterna 

Sanatoriet 14 till 19 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. godkänna förslag till omprövning av tomträttsavgäld för fastigheterna 

Sanatoriet 14, 15, 16, 17, 18 och 19, 

2. föra talan i Mark- och miljödomstolar i de fall överenskommelse inte 

kan träffas, 

3. paragrafen justeras omedelbart. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har inom det gamla kurortsområdet vid Apelviken 

upplåtit 18 fastigheter med tomträtt. En småhusfastighet, två fastigheter 

med flerbostadshus (bostadsrättsföreningar) och 15 verksamhetsfastigheter  

(kontor, rehabilitering, hälso- och sjukvård, hotell, restaurang, konferens) 

och en fastighet avser en gemensamhetsanläggning där alla 18 fastigheter 

har andelar.   

 

Tomträtt utgör en särskild form av nyttjanderätt till fast egendom. Genom 

en tomträttsupplåtelse, ett civilrättsligt avtal, får tomträttshavaren en rätt 

att nyttja marken som i de flesta avseenden är jämförlig med äganderätt. 

Tomträtten löper tills vidare och kan endast under speciella förhållanden 

sägas upp till upphörande. Tomträttshavaren förutsätts betala en avgift, en 

tomträttsavgäld, till fastighetsägaren. Avsikten är att fastighetsägaren 

genom avgälden ska tillförsäkras en del i markvärdestegringen. Avgälden 

bestäms därför som en ränta på ett avgäldsunderlag, grundat på markens 

värde.  För att erhålla avgäldsräntan ska vidare visst tillägg ske till räntan 

för att kompensera fastighetsägaren för markvärdestegringen under 

avgäldsperioden, den så kallade triangeleffekten 

 

Detta förslag till beslut avser en omreglering av tomträttsavgälden för 

Sanatoriet 14–19. Samtliga berörda fastigheter har en avgäldsperiod om 20 

år enligt avtal. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna med ändringar i 

förekommande fall medför att de nya avgälderna ska gälla från 1 december 

2022.   

 

Vid omreglering av tomträttsavgäld ska enligt 13 kapitlet 11 § jordabalken 

tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid 

omregleringstillfället och motsvara skälig ränta på det uppskattade värdet.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

En frivillig överenskommelse om omreglering mellan fastighetsägaren och 

tomträttshavaren kan träffas. Det måste ske minst ett år före utgången av 

den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte träffas 

måste talan om omprövning av avgälden väckas vid mark- och 

miljödomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod.   

 

Kommunen har genom mark- och exploateringsavdelningen vid 

kommunstyrelsens förvaltning skickat ut ett förslag till ny avgäld i 

tilläggsavtal för den kommande avgäldsperioden. Förslag innehåller en 

villkorsändring där avgäldsperioden ändras från 20 till 10 år, med en 

räntesats som anpassats till den kortare avgäldsperioden (3,25 procent).  

 

Samtliga fastigheter som berörs av omregleringen finns upptagna i bifogad 

förteckning med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om 

nya avgäldsunderlag och avgälder.   

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 10 november 2021.  

Förslag till omreglering tomträttsavgälder 2021: Omreglering 14-19 

20211115. 

 

Övervägande 
Sedan tidigare har Varbergs kommun fört talan för de övriga tomträtterna i 

Apelviken där överenskommelse inte nåtts på frivillig väg. Dessa mål ligger 

för närvarande dels i mark- och miljödomstolen, dels i mark- och 

miljööverdomstolen.   

 

Av jordabalken framgår att omprövning av tomträttsavgälden kan ske med 

10 års mellanrum om inte längre tid avtalats. För tomträttsupplåtelserna i 

Sanatorieområdet har avtalats 20-åriga villkorsperioder. En längre 

avtalsperiod medför att avgälden kan komma att höjas mycket kraftigt vid 

omprövning jämfört med vid en kortare avtalsperiod. Därför föreslås att 

tomträttshavarna erbjuds att avgäldsperioden ändras från nuvarande 20 år 

till 10 år genom en villkorsändring. En ändring av avtalsperiodens längd 

förutsätter att parterna är överens. Enligt praxis beräknas avgäldsräntan, 

som är en del i beräkningen av tomträttsavgälden, vid 10-åriga 

avtalsperioder lägre än vid 20-åriga villkorsperioder.  

 

Samhällsutvecklingskontoret har via ramavtal tagit stöd av extern värderare 

för att göra en bedömning av marknadsvärdet för marken på fastigheterna 

Sanatoriet 14–19. Avgäldsräntan föreslås till 3,5 procent per år för 20-åriga 

avtalsperioder. Med den utvecklade metoden för bedömning av 

avkastningen som åberopas är avgälden kopplad till den aktuella 

användningen av fastigheten.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 447 Dnr KS 2019/0076 

 

Beslut om stationsläge för Värö station 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

 

1. den fortsatta planeringen och utbyggnaden av en ny tågstation i Värö 

ska inriktas på det södra läget (UA3). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M), Christofer Bergenblock (C), Jana Nilsson (S), 

Tobias Carlsson (L) och Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till förvaltningens 

förslag.  

 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun, Trafikverket och Region Halland är överens om att 

planera och genomföra en ny tågstation i Väröbacka. Beslut om detta finns i 

tilläggsavtalet för Varbergstunneln från 2017 samt i en gemensam 

avsiktsförklaring från 2020. Med ett nytt stopp på Västkustbanan skapas 

ökad regional tillgänglighet och förändrade förutsättningar för utveckling i 

kommunen och regionen. Det möjliggör för en stor och omfattande 

samhällsutveckling i stationsnära läge, med nya bostäder, arbetsplatser och 

service samt platser för natur och rekreation. 

 

Trafikverket har under 2018-2021 utrett de järnvägstekniska och trafikala 

förutsättningarna för att anlägga en ny station för resandeutbyte i Värö. 

Utredningsarbetet har genomförts i flera steg, då förutsättningarna för 

stationslokaliseringarna efter hand har förändrats. Trafikverkets 

utredningsarbete har slutligen resulterat i två möjliga stationslägen i 

Väröbacka; ett nordligt och ett sydligt läge. Norra läget (UA1) ligger norr 

om väg 848, i höjd med Väröbackaskolan, och södra läget (UA3) ligger i 

anslutning till vägbron för väg 850. 

 

Det är kommunen som fattar beslut om stationsläget. Som underlag för 

beslutet har en stationslägesutredning tagits fram. I utredningen vägs fler 

än de järnvägstekniska och trafikala delarna in, som exempelvis 

förutsättningar för samhällsutveckling, markförhållanden samt eventuell 

påverkan på olika typer av allmänna intressen. I utredningen görs en 

samlad bedömning över vilket stationsläge som har bäst förutsättningar för 

en långsiktigt hållbar utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 4 november 2021. 

Värö station – Utredning av stationslägen, daterad 11 november 2021. 

 

Övervägande 
En ny tågstation för resandeutbyte i Väröbacka ger ökad regional 

tillgänglighet och bättre förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling i 

kommunens norra delar. En tågstation är en fysiskt fast struktur som blir 

strukturbildande för samhällsutvecklingen under en lång tid framöver. Den 

får också betydelse för val av färdsätt och kan bidra till att kommunen 

uppnår uppsatta mål och ambitioner om ett ökat hållbart resande. Det är 

därför viktigt att val av stationsläge analyseras utifrån kommunens 

förutsättningar att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling i stort.  

 

Syftet med utredningen av stationslägen har varit att så heltäckande som 

möjligt belysa styrkor och utmaningar för norra och södra läget, och 

slutligen rekommendera det stationsläge som bedöms vara mest 

fördelaktigt ur ett helhetsperspektiv. En modell för utvärderingen har tagits 

fram, med sammantaget tio olika utvärderingsområden. De två 

stationslägena har utvärderats utifrån hur väl de bedöms uppfylla 

respektive utvärderingsområde. I den samlade bedömningen har särskilt 

stor vikt lagts inom områdena samhällsutveckling, kostnad och 

järnvägsteknik.  

 

Det har visat sig finnas för- och nackdelar med båda lägena, och sådant som 

kan vara en styrka för den ena stationsläget kan vara en större utmaning för 

det andra. Det norra läget är mest fördelaktigt järnvägstekniskt och 

kostnadsmässigt. Bortsett från detta har det södra läget bedömts vara 

likvärdigt eller bättre än det norra läget inom samtliga övriga utvärderings-

områden, framför allt avseende samhällsutvecklingen. Bedömningen är att 

det kring det södra läget finns bäst förutsättningar för orten att växa intill 

befintlig tätort och där störst nytta kan dras av befintliga strukturer. En 

successiv utveckling av orten från söder och norrut kan vara fördelaktigt för 

ortens förutsättningar att växa samman, samt för hushållning av värdefull 

jordbruksmark. Södra läget ligger dessutom i en tydlig knutpunkt i det 

övergripande vägnätet, med goda kopplingar till omkringliggande 

serviceorter och större stråk. Trots att det norra läget kan anläggas till en 

lägre kostnad och har färre osäkerheter, bedöms det södra läget 

sammantaget kunna bidra till störst värden för samhällsutvecklingen på 

lång sikt. 

 

Med stöd i de analyser och utredningar som gjorts inom ramen för 

stationslägesutredning, rekommenderar samhällsutvecklingskontoret att 

kommunen väljer det södra läget för etablering av en ny tågstation för 

resandeutbyte i Väröbacka.  
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En station i det södra läget: 

• bedöms ha bäst förutsättningar att bidra till en långsiktigt hållbar 

samhällsutveckling, både lokalt i Väröbacka, men även för nordvästra 

Varberg och utvecklingen av omkringliggande orter. 

• ligger i en strategiskt viktig knutpunkt i vägnätet och bedöms ha bäst 

förutsättningar att dra nytta av befintlig infrastruktur. 

• bedöms innebära minst påverkan på värdefull jordbruksmark  

• har störst fördelar utifrån markägoförhållanden och kommunens 

rådighet över marken. 

 

Nästa steg i planeringen och genomförandet av en station i Värö är att 

teckna avtal med Trafikverket om att ta fram Anläggningsspecifika Krav 

Järnväg (AKJ). Parallellt med detta planerar kommunen att påbörja en 

förstudie för stationsområdet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 448 Dnr KS 2020/0638 

 

Dialogsamtal med kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsutskottet och kultur- och fritidsnämnden för dialog om nämndens 

verksamhet i enlighet med kommunens styrmodell. 

 

Dialog förs om nämndens uppdrag och frågor som arbetsutskottet  

respektive kultur- och fritidsnämnden lyft inför dialogmötet. 

 

• Framtidspaning för nämndens verksamhet på 5–10 års sikt. 

• Omvärldsbevakning inom nämndens verksamhetsområde. 

• Utmaningar på kort och lång sikt för nämndens verksamhet. 

• Principiella ärenden som nämnden avser lyfta till kommunfullmäktige. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 449 Dnr KS 2021/0486 

 

Tidplan för arbetet med Budget 2023 och plan 

2024-2027 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. fastställa tidplan för arbetet med Budget 2023 och plan 2024-2027. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Budgetprocessen är den årliga process genom vilken fullmäktige beslutar 

om mål, uppdrag och resursfördelning. Tidplanen beskriver processens 

olika steg, anger när olika aktiviteter sker och vem som deltar.  

 

Tidplanen för budgetprocessen fastställs av kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 14 oktober 2021. 

Tidplan för arbetet med Budget 2023 och plan 2024-2027. 

 

Övervägande 
Budgetprocessen ska stödja styrmodellen och bidra till god ekonomisk 

hushållning för kommunkoncernen, där såväl mål för verksamheten som 

finansiella mål uppnås. Genom den årliga budgetprocessen beslutar 

fullmäktige om mål, uppdrag och resurser. 

 

Det är av stor vikt att budgetprocessen bidrar till helhetssyn och ett 

långsiktigt förhållningssätt. Genom att mål, uppdrag och ekonomiska 

ramar för nästkommande år tydliggörs av kommunstyrelsen i april genom 

dokumentet Planeringsförutsättningar för kommunkoncernen inför 

budget, kan budgetberedningens arbete under hösten ha ett mer långsiktigt 

perspektiv. Arbetet resulterar i en budget för kommunkoncernen för 

nästkommande år samt plan för därefter kommande fyra år, som 

fullmäktige beslutar om i november. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 450 Dnr KS 2021/0159 

 

Månadsrapport oktober 2021 - Varbergs 

kommun 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. godkänna Månadsrapport oktober 2021 för Varbergs kommun. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har med underlag från kommunens 

nämnder sammanställt månadsrapport för Varbergs kommun avseende 

perioden januari till oktober 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 11 november 2021 

Månadsrapport oktober 2021 för Varbergs kommun 

 

Övervägande 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade den 11 maj ett dialogsamtal med 

socialnämnden med anledning av nämndens prognostiserade underskott 

för året. I samband med fullmäktiges beslut om kommunens tertialrapport 

meddelades socialnämnden att merkostnader till följd av pandemin, 

uppskattningsvis 35 mnkr, kommer att avskrivas i samband med årets 

bokslut. Övriga obalanser har emellertid nämnden att hantera i enlighet 

med kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  

 

Det finns i övrigt ingen information i månadsrapporten för oktober som 

föranleder ett behov att kalla någon nämnd till dialogsamtal i enlighet med 

kommunens styrmodell. Genomfört dialogsamtal med socialnämnden 

bedöms som tillräckligt för kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 451 Dnr KS 2020/0638 

 

Beredningsmöte inför dialogsamtal med 

socialnämnden 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning för dialog med arbetsutskottet om 

frågeställningar i samband med inplanerat dialogmöte med socialnämnden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 452 Dnr KS 2021/0495 

 

Marknadsföringsavtal - Handbollsklubben 

Varberg, HK Varberg 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Handbollsklubben 

Varberg och Varbergs kommun daterat 18 oktober 2021 

2. kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun tecknar marknadsföringsavtal med idrottsföreningar 

som spelar seriespel på högsta nivå i Sverige. Idag finns sådana avtal med 

Warbergs Innebandyclub, Varbergs BoIS FC och Handbollsklubben 

Varberg. 

 

Nuvarande avtal med Handbollsklubben Varberg, HK Varberg, tecknades i 

november 2019. Enligt marknadsföringsavtalet ska ett belopp om 

150 000 eller 300 000 kronor utbetalas årligen i september månad som 

ersättning för marknadsföringsinsatser. Beloppets storlek beror på om 

klubben spelar i Allsvenskan eller Handbollsligan.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 18 oktober 2021. 

Förslag till marknadsföringsavtal Handbollsklubben Varberg, daterat 18 

oktober 2021. 

 

Övervägande 
Handbollsklubben Varberg spelar i Allsvenskan. Kommunstyrelsens 

förvaltnings bedömning är att det mediala intresset som det medför ger en 

ökad exponering som Varbergs kommun har fördelar av att 

sammankopplas med. 

 

Förslag till marknadsföringsavtal föreslås gälla i ett år från och med 2022 

utan någon uppsägningstid och förlängs automatiskt med ytterligare ett år 

om grundkraven fortfarande är uppfyllda, dock längst till och med 2024. 

 

Då ersättningsnivån inte räknats upp på några år föreslås att beloppen i 

förslag till nytt marknadsföringsavtal höjs till 175 000 kronor om klubben 

spelar i Allsvenskan och till 350 000 kronor om klubben spelar i 

Handbollsligan. 
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Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen 

godkänner förslag till nytt marknadsföringsavtal mellan Handbollsklubben 

Varberg och Varbergs kommun och att kostnaderna tas ur 

kommunstyrelsens konto för ofördelade medel. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 453 Dnr KS 2021/0507 

 

Svar på ansökan om bidrag till 2022 års PS-

musikal 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. bifalla ansökan om bidrag på 110 tkr till 2022 års PS-musikal, 

2. ställa förlustgaranti för PS-musikalen år 2022 med maximalt 100 tkr, 

3. vid behov tas förlustgarantin från kommunstyrelsens konto för 

ofördelade medel år 2022,  

4. för att ta del av utställd förlustgaranti ska intresseföreningen PS-

Musicalerna efter utförd musikal inkomma med en ekonomisk 

redovisning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) och Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till ansökan 

om bidrag på 110 tkr till 2022 års PS-musikal. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på Christofer Bergenblocks 

(C) med fleras förslag konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt 

förslaget.  

 

Beskrivning av ärendet 
PS-musikalen som startades 1987 har under åren blivit ett viktigt inslag i 

Varbergs kulturliv. Musikalen framförs i första hand av gymnasieelever från 

Varbergs gymnasieskolor. Uppsättningarna sker på engelska vilket ger 

ungdomarna en språkupplevelse utöver det vanliga. 

 

I 2022 års ensemble räknar man med cirka 30 medverkande ungdomar. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 1 november 2021. 

Ansökan om bidrag till 2022 års PS-Musikal Best of Broadway. 

Budget PS-musikalen 2022. 

 

Övervägande 
På hösten 2014 gjordes det en organisatorisk genomlysning av PS-

musikalen där det klargjordes att varken barn- och utbildningsnämnden 

eller kultur- och fritidsnämnden har något organisatoriskt ansvar för 
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musikalen. Således är det rimligt att kommunstyrelsen fattar beslut om 

eventuellt bidrag. Bidrag har lämnats för åren 2015, 2016, 2017, 2018 och 

2019. Åren 2020 och 2021 hölls ingen PS-musikal på grund av den 

pågående pandemin i Covid-19. Däremot lämnades ett bidrag för att täcka 

löpande kostnader 2021, vilket lämnade de innestående medlen orörda. 

Med detta som bakgrund bör de resurser som redan finns tillgängliga 

användas i första hand, och att Varbergs kommun bistår med en 

förlustgaranti på maximalt 100 tkr om intäkterna inte täcker uppkomna 

kostnader.   

 

Då arrangören inkommit med en ekonomisk redovisning efter genomförd 

musikal kan ekonomidirektör verkställa eventuell utbetalning i enlighet 

med lämnad förlustgaranti.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 454 Dnr KS 2021/0474 

 

Partistöd 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

 

1. betala ut partistöd i januari 2022 med totalt 3 019 230 kronor. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 16 september 2014, § 135, regler för partistöd i 

Varbergs kommun.  

 

Av reglerna framgår bland annat att kommunfullmäktige i december 

varje år ska besluta om utbetalning av partistöd. 

 

Nivån på partistödet justeras med konsumentprisindex och bygger på 1993 

års beslut om partistöd. De mottagande partierna ska lämna skriftlig 

redovisning som visar att partistödet använts för att stärka de politiska 

partiernas ställning i den lokala demokratin. Partierna ska även lämna in en 

granskningsrapport. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 8 oktober 2021. 

Partiernas redovisningar och granskningsrapporter. 

 

Övervägande 
Samtliga partier som sitter i kommunfullmäktige har lämnat in skriftlig 

redovisning och granskningsrapport i enlighet med kommunfullmäktiges 

beslut och är därmed berättigade till partistöd. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

betala ut partistöd i januari 2022 med totalt 3 019 230 kronor. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 455 Dnr KS 2021/0282 

 

Arrende för utveckling av Ankarvallen, 

Träslövsläge 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

 

1. godkänna förslag till arrendekontrakt, undertecknat av arrendatorn 21 

september 2021, avseende mark för konstgräsplan, kiosk och gräsplan 

inom del av fastigheten Varberg Tvååkers-Ås 2:30 (Ankarvallen). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Träslövsläges IF har ansökt om ett 10-årigt arrende för utveckling av 

Ankarvallen. I ansökan vill man tillskapa en ny 9-manna konstgräsplan 

samt mark för upprustning av en gräsplan samt att möjligheten att placera 

en ny kiosk på en plats mitt i området. De berörda ytorna är enligt 

detaljplanen avsedda för idrottsändamål. 

 

Föreningen kommer finansiera byggandet genom bidrag från bland annat 

Sparbankstiftelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 29 september 2021. 

Arrendekontrakt, undertecknat 21 september 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens 17 juni 2021, § 92. 

 

Övervägande 
Samhällsutvecklingskontoret har tillsammans med Kultur- och 

fritidsförvaltningen haft dialog med Träslövsläges IF. Båda förvaltningarna 

ser att föreningens förslag kommer innebära ett lyft för verksamheten. 

Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt beslut att föreningen som 

grundades 1928 är välskött. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 

 

 

 

  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23 25 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 456 Dnr KS 2021/0465 

 

Kommunal borgen Tvååkers IF 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

 

1. bevilja Tvååkers IF proprieborgen på 105 000 kronor 

2. borgensåtagandet gäller till och med 30 april 2023 

3. beslutet ersätter befintlig borgen på totalt 315 000 kronor beslutad av 

kommunfullmäktige 18 september 2018, § 153. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 26 februari 2013, § 21, att bevilja Tvååkers 

IF en borgen på 600 000 kronor under längst 5 år.  

 

Föreningen ansökte om förlängning av borgensbeslutet upp till 315 000 

kronor, vilket beslutades av fullmäktige 18 september 2018, § 153. 

 

Nuvarande borgensåtagande gäller till och med 30 april 2022 och 

föreningen beräknar att ha amorterat lånet i sin helhet per 30 april 2023. 

Tvååkers IF ansöker därmed om en förlängning av kommunal borgen till 30 

april 2023. 

 

Bakgrunden till den ursprungliga borgen var att Varbergs kommun under 

2012 anlagt en elvamannaplan med konstgräs, men för att tillgodose ett 

större behov av planer valde föreningen med bidrag av bland annat 

Sparbanksstiftelsen att anlägga en sjumannaplan. En investering som 

beräknades kosta 2,6 miljoner kronor. Föreningen har haft ett lån i 

Varbergs sparbank med en amorteringsplan på 10 år och skulden är efter en 

löpande amortering nere i 105 000 kronor per 31 augusti 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 5 oktober 2021 

 

Övervägande 
Tvååkers IF har god ekonomi och resultatet efter finansiella poster uppgick 

till +192 tkr år 2021 och +50 tkr år 2019.  

 

Föreningen amorterar 60 000 kronor per år och låneskulden var 31 

december 2020, 150 000 kronor och 31 augusti 2021, 105 000 kronor. 
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Bedömningen är att föreningen kan hantera skulden. Det finns inga 

anmärkningar i revisionsrapporterna som granskats. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 457 Dnr KS 2021/0470 

 

Räntestrategi 2022 - Varbergs Stadshus AB 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. godkänna Räntestrategi 2022 för Varbergs Stadshus AB. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I kommunens Finanspolicy framgår att kommunens bolag ska besluta om 

räntestrategier och årligen revidera densamma. Kommunstyrelsen ska 

därefter godkänna moderbolagets, det vill säga Varbergs Stadshus AB, 

förslag till räntestrategi. 

 

Föreslagen räntestrategi är antagen och beslutat av styrelsen i Varbergs 

Stadshus AB 26 oktober 2021, § 8. Bedömningen är att föreslagen 

räntestrategi är väl anpassad till bedömda ränteutvecklingsprognoser samt 

att det överensstämmer med bolagets riskprofil. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 27 oktober 2021. 

Räntestrategi Varbergs Stadshus AB 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 458 Dnr KS 2021/0446 

 

Räntestrategi 2022 - Varbergs kommun 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. godkänna Räntestrategi 2022 för Varbergs kommun. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I kommunens Finanspolicy framgår att kommunstyrelsens ska godkänna 

förslag till räntestrategier. Räntestrategierna ska minst revideras årligen 

och ska utgå från kommunens förmåga att bära ränterisk. Strategin ska 

uttryckas som en bestämd förfallostruktur för räntebindningen och 

riskmandat ska ange tillåtna avvikelser.   
 

Under 2020 arbetade internbanken och kommunens finansiella rådgivare 

JLL fram en räntebindningsstrategi för kommunen, som beslutades av 

kommunstyrelsen 23 juni 2020, § 125.  
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 27 oktober 2021. 

Varbergs kommun Räntestrategi 2022. 
 

Övervägande 
Den räntebindningsstrategin som framtogs 2020 bedöms fortfarande skapa 

stabilitet i kommunens räntekostnad samtidigt som kommunen även 

fortsättningsvis kan dra nytta av korta räntor om det nuvarande ränteläget 

skulle bli bestående under en längre tid. Till samtliga intervall finns 

riskmandat kopplade där ett visst handlingsutrymme ges inom strategin för 

att både förlänga och förkorta ränteförfallen utifrån marknadsläget. 
 

Föreslagen räntestrategi ger en bra balans mellan risk och en förväntat låg 

räntekostnad. Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt efter pandemin 

och inflationen väntas tillfälligt bli högre än 2 procent det närmaste året 

innan den sjunker tillbaka igen. Riksbanken väntas därför behålla 

styrräntan på noll procent till fjärde kvartalet 2024.  Andelen rörlig ränta 

kan uppgå till 50 procent vilket kommer att hålla räntekostnaderna låga 

framöver om Riksbankens prognos besannas. Kommunen har även 

möjlighet att göra längre räntebindningar i segmentet 5-10 år och utnyttja 

de historiskt låga nivåer som fortsatt råder och kan därmed säkra in en låg 

ränta även på längre sikt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 459 Dnr KS 2021/0508 

 

Taxa för kopior och avskrifter av allmänna 

handlingar 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

 

1. anta Taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar, daterad 

11 november 2021, med ikraftträdande den 1 januari 2022, 

2. Taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar, daterad 19 

november 2013, § 138, upphör därmed att gälla. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Medborgarnas rätt att ta del av allmänna handlingar, och därmed 

kommunens skyldighet att tillhandahålla allmänna handlingar, framgår av 

tryckfrihetsförordningen, TF. 

 

Den primära skyldigheten enligt TF innebär att kommunen visar upp 

allmänna handlingar i kommunens lokaler utan avgift. Den som önskar få 

en kopia, avskrift eller utskrift av en handling att ta med sig eller att få 

sådan skickad till sig har också rätt till det. 

 

Det föreligger inte någon skyldighet att lämna ut en kopia, utskrift eller 

avskrift av en allmän handling i annan form än i pappersform. Allmänna 

handlingar får dock lämnas ut per e-post eller i annan elektronisk form om 

kommunen bedömer att det är lämpligt i det enskilda fallet, bland annat 

med beaktande av regelverken kring dataskydd och sekretess. 

 

För ett utlämnande av kopior, samt för utskrifter och avskrifter – i 

pappersform eller i digital form – har kommunen rätt att ta ut en avgift. 

Avgifterna ska beräknas med utgångspunkt i den kommunala 

självkostnadsprincipen. 

 

En översyn av nuvarande taxa för kopior och avskrifter av allmänna 

handlingar som antogs av kommunfullmäktige 19 november 2013, § 138, 

har genomförts. Resultatet av översynen är att ett förslag på ny taxa på 

området har tagits fram. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 11 november 2021. 
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Förslag på ny taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar daterad 

11 november 2021. 

Nuvarande taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar daterad 

19 november 2013, § 138. 

 

Övervägande 
Beträffande fysiska kopior av allmänna handlingar bedöms att avgiften, till 

skillnad från vad som gäller enligt nu gällande taxa, bör vara differentierad 

med avseende på om kopian är svart/vit respektive i färg även avseende 

större format än A4. 

 

När det gäller utlämnande av elektroniska kopior av allmänna handlingar 

har numera klargjorts i rättspraxis att det föreligger en rätt för kommunen 

att ta ut avgift även vid sådana utlämnanden. Detta förutsätter att 

kommunen beslutar om grunderna för avgiftsuttaget i taxan. Det kan 

noteras att det stora flertalet kommuner som har reviderat sina taxor på 

senare år har infört avgifter för digitala utlämnanden.  

 

Med bakgrund av att de flesta utlämnanden i kommunen idag görs i 

elektronisk form utan möjlighet till kostnadstäckning bedöms det lämpligt 

att reglera ett avgiftsuttag vid sådana utlämnanden.   

 

Beträffande elektroniskt lagrade dokument som kan lämnas ut i sitt 

befintliga skick bedöms det lämpligt att detta även i fortsättningen ska ske 

utan avgift. Detta med bakgrund av den begränsade arbetsinsats som ett 

sådant utlämnande innebär. Däremot föreslås att en avgift som baseras på 

antalet fullgjorda fjärdedels arbetstimmar införts när det gäller elektroniska 

dokument som inte kan lämnas ut i sitt befintliga skick. Denna avgift avser 

dels skapandet av en elektronisk kopia som uppfyller kraven för att kunna 

lämnas ut, dels själva utlämnandet. Angående utlämnande av allmänna 

handlingar i elektroniskt format där skanning är nödvändig föreslås att 

avgiften ska motsvara den nivå som gäller för papperskopior. 

 

När det gäller storleken på avgifterna innebär det upprättade förslaget 

några mindre höjningar från det som gäller enligt nu gällande taxa. Det 

noteras att de föreslagna avgifterna har beräknats med utgångspunkt i 

självkostnadsprincipen och att avgifterna ligger i nivå med vad som gäller i 

andra kommuner och för statliga myndigheter.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att nuvarande taxa är i behov av 

att revideras och förordar att taxan fastställs i enlighet med det förslag som 

upprättats. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 460 Dnr KS 2020/0278 

 

Exploateringsavtal gällande detaljplan för del av 

Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6, Trönningenäs 

Ärendet utgår och behandlas av arbetsutskottet på nytt 2 december 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 461 Dnr KS 2021/0228 

 

Svar på motion om att Varbergs kommun inför 

nolltaxa för hyra av lokaler för ungdomsidrott 

under perioden 2022–2024 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

 

1. avslå motionen om att Varbergs kommun inför nolltaxa för hyra av 

lokaler för ungdomsidrott under perioden 2022–2024 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Björn Mellquist (V) och Gerhard Eriksson (V) inkom i april 2021 med en 

motion till fullmäktige med förslag om att införa nolltaxa för hyra av lokaler 

för ungdomsidrott under perioden 2022 till 2024.  

 

Bakgrunden till motionen är Riksidrottsförbundets siffror som visar att 

idrottandet bland ungdomar minskat med 10 procent under 2020 kopplat 

till de restriktioner som pandemin inneburit. Den minskade tränings- och 

tävlingsaktiviteten i föreningarna har inneburit en negativ ekonomisk 

påverkan. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 20 april 2021, §43, att remittera ärendet till 

kommunstyrelsen som har remitterat motionen till Kultur- och 

fritidsnämnden för yttrande. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 8 november 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden 30 september 2021, § 113. 

Motion från Björn Mellquist (V) och Gerhard Eriksson (V) daterad 18 april 

2021. 

 

Övervägande 
Utifrån Kultur- och fritidsnämndens inkomna remissvar om att avstyrka 

motionen görs följande övervägande. 

 

Riksidrottsförbundets bedömning av allmänna läget 

Enligt Riksidrottsförbundet har minskningen av idrottsaktiviteter bland 

unga varit stor under pandemin där minskningen ökar med varje 

åldersgrupp, från 7 år och uppåt. Åldersgrupperna 7–12 år och 13–16 år har 

tappat cirka 9 procent av antalet deltagartillfällen. För 17–20 år är 
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minskningen 15 procent medan gruppen 21–25 år har tappat 21 procent. 

För personer med funktionsnedsättning över 25 år har deltagartillfällena 

gått ner med 44 procent (Riksidrottsförbundet år 2021). 

 

Situationen i Varberg 

I mars 2021 skickades en enkät till Varbergs föreningar i syfte att kartlägga 

pandemins ekonomiska konsekvenser. I kartläggningen bedömer 27 

procent av föreningarna det ekonomiska nuläget som mycket ansträngt. I 

kartläggningen ses ingen koppling mellan föreningarnas ekonomiska 

situation och den hyresform föreningen har. Av de föreningar som bedömt 

sin ekonomiska situation som ansträngd eller mycket ansträngd finns både 

föreningar som hyr av kommunen, har egen anläggning, hyr av privat aktör 

eller inte har någon lokal eller anläggning.  

 

Anledningarna till det tuffa ekonomiska läget beskrivs av föreningarna som 

medlemstapp, ingen eller begränsad möjlighet att bedriva arrangemang, 

tävlingar och cuper som de enskilt största orsakerna. En annan anledning 

som nämnts är restriktionerna som begränsar antalet barn i grupperna, och 

hindrar vuxengrupper. 

 

Riksidrottsförbundets rekommendationer  

Riksidrottsförbundet, RF, utkom i maj 2021 med rapporten Ett år med 

corona. I rapporten rekommenderar RF stöd på kommunal nivå i form av 

stöd för fler anläggningar och ökat kommunalt stöd till föreningsdrivna och 

i vissa fall även privata anläggningar. Förbund och föreningar behöver ett 

starkt återstartsstöd med stor möjlighet till anpassning utifrån de olika 

idrotternas utmaningar. Den uppsökande verksamheten till föreningarna 

ses som en nyckel. Fokus bör vara rekryteringsåtgärder, 

utbildningsinsatser, stöd i föreningsutveckling och ett starkt 

kommunikativt kampanjarbete tillsammans och samordnat med 

specialidrottsförbunden för ”idrottens återstart”. RF menar också att de 

föreningar som inte har möjlighet att arbeta med kostnadssidan kommer 

att få det oerhört tufft. I synnerhet om det är föreningar som driver sina 

egen anläggning och/eller genomför stora publik- och/eller 

deltagarevenemang. 

 

Slutsats 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang bedöms inte nolltaxa för hyra av 

lokaler för ungdomsidrott under perioden 2022-2024 vara den mest 

effektiva åtgärden för att stötta föreningarna i Varberg att återstarta sin 

verksamhet efter pandemin. Ett sådant beslut skulle dessutom öka 

ojämlikheten mellan föreningar i Varberg med olika hyresformer. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 462 Dnr KS 2020/0639 

 

Rapport regionalt samarbete 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Carl Bartler informerar om 

 

• Genomfört möte med kommun- och regionledningsforum. 

• Dialog med Region Halland om Teater Halland. 

• Genomfört möte med samverkansgrupp för Varbergstunneln. 

• Dopgåva till Hertigen i Halland. 

• Inplanerade ägardialoger med Överförmyndarnämnden i Falkenberg 

och Varberg och Vatten och Miljö i Väst AB. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 463 Dnr KS 2020/0639 

 

Information från kommundirektören och övrig 

fråga 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Carl Bartler informerar om 

 

• Lägesrapport gällande Covid-19. 

• Ledamöter och ersättare i kommunala bolag. 

• Inbrott i stadshus A. 

 

Jeanette Qvist (S) ställer fråga om Statens Servicecenter och Varberg 

Direkt. 

 

Kommundirektör Carl Bartler svarar på frågan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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