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Plats och tid Stadshus A, lokal 1109, klockan 8-12 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande 
Christofer Bergenblock (C), första vice ordförande 
Jana Nilsson (S), andra vice ordförande 
Tobias Carlsson (L) 
Kent Norberg (S) 
 

 

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör 
Josefin Winnfors, kanslichef 
Sofie Verdin, kommunsekreterare 
Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 128, 133 
Josefin Selander, samhällsutvecklingsdirektör, § 128, 132, 133-134 
Malin Johnsson, projektledare, § 128 
Maria Hagelberg, projektledare, § 128 
Annika Källberg Haknert, kommunjurist, § 129 
Joakim Svärdström, utvecklingsledare, § 130 
Micael Åkesson, ordförande, hamn- och gatunämnden, § 131 
Lennart Isaksson, vice ordförande, hamn- och gatunämnden, § 131 
Kristina Hellerström, avdelningschef, § 131 
Sigrid Skarsgård, exploateringsingenjör, § 131 
Henrik Petzäll, förvaltningschef, hamn- och gatuförvaltningen, § 131 
Julia Anding, projektledare, hamn- och gatuförvaltningen, § 131 
Li Hagström, trafikplanerare, hamn- och gatuförvaltningen, § 131 
Mattias Bengtsson, avdelningschef, hamn- och gatuförvaltningen, § 131 
Anna Lund, planeringsstrateg, § 132 
Jeanette Larsson, avdelningschef, § 132 
Sofie Nilsson, hållbarhetsstrateg, § 132 
Amanda Svensson, handläggare, § 133 
Jenny Jakobsson, projektledare, § 134 
Marcus Andersson, kommunsekreterare, § 135 

Utses att justera Jana Nilsson (S) 

Sekreterare Sofie Verdin Paragraf 128-140 

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) 

Justerande Jana Nilsson (S)i 
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 § 128 Dnr KS 2021/0023 
 

Lägesrapport från avdelningen för 
utvecklingsprojekt om Västerport, stationsläge i 
Väröbacka och kvarteret Renen 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning redogör för pågående arbete i Västerport, 
stationsläge i Väröbacka samt sanering av kvarteret Renen.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 129 Dnr KS 2020/0638 
 

Information om pågående arbete med lokala 
ordningsföreskrifter 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om pågående översyn av 
kommunens ordningsföreskrifter.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 130 Dnr KS 2020/0256 
 

Information om pågående digitaliseringsarbete 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om pågående 
digitaliseringsarbete i kommunen.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 131 Dnr KS 2020/0638 
 

Information om etappindelning och inriktning 
för projektet Apelvikens strand 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning och hamn- och gatuförvaltningen 
informerar arbetsutskottet och hamn- och gatunämndens presidium om 
pågående arbete med etappindelning och inriktning för Apelvikens strand.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 132 Dnr KS 2019/0577 
 

Information om arbete med hållbarhetsbokslut 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om pågående arbete med 
hållbarhetsbokslut för Varbergs kommun. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 133 Dnr KS 2020/0581 
 

Översyn av fastighetsorganisation 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att leda arbetet med att 

utveckla befintlig organisation för byggande och förvaltning. 
 
Beslutet fattas med stöd av punkt 5 i kommunstyrelsens 
delegeringsförteckning.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har en fastighetsinvesteringsprocess som redogör 
ansvarsfördelningen för kommunens fastighetsorganisation. Enligt processen 
är kommunstyrelsen fastighetsägare och beställare av de kommunala 
investeringsprojekten genom samhällsutvecklingskontoret. Varbergs 
Fastighets AB, VFAB, utför byggnation och servicenämnden står för 
förvaltning, drift samt underhåll av lokalerna.   
 
Under 2019 utvärderades fastighetsinvesteringsprocessen av extern 
utredare. I stora drag drog utredaren slutsatsen att beställarfunktionen på 
kommunen behöver stärkas samt att samverkansformerna behöver 
utvecklas. En översyn av nuvarande modell med en byggande och en 
förvaltande organisation rekommenderades i ett längre perspektiv. 
 
Utifrån utvärderingen och som en del i omställningsuppdraget från 
fullmäktige togs en förstudie fram för att se över organisationen och 
eventuella effektiviseringsmöjligheter. Samhällsutvecklingsdirektören 
ansvarade för förstudien och i projektgruppen deltog representanter från 
VFAB, serviceförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Den gemensamma 
slutsatsen var då att en samlad organisation för byggande och förvaltning 
krävs för att kunna effektivisera processen. 
 
Parallellt med förstudien granskade KPMG, genom kommunens revisorer, 
kommunens samverkan och samordning beträffande fastighetsförvaltning 
och gav följande rekommendationer: 
 
• Se över hur besluts, kontroll och ansvarskedjan vid nybyggnation kan 

tydliggöras mellan samhällsutvecklingskontoret, servicenämnden och 
VFAB, 

• Se över organiseringen av hur investeringar i fastigheter och drift och 
underhåll av densamma bäst kan ske. 
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• Se över styrande dokument såsom reglementen och ägardirektiv rörande 
investeringar och drift/underhåll av kommunens fastigheter.  
 

Under hösten 2020 togs en utredning fram gällande framtida organisation 
för byggande och förvaltning, av en extern utredare. Utredningen 
behandlade fyra möjliga alternativ:  
 
• Alternativ 1.  

De delar av VFAB:s projektledarverksamhet som sker på uppdrag av 
kommunen, införlivas i serviceförvaltningen eller i annan kommunal 
förvaltning tillsammans med de delar av serviceförvaltningen som 
bedriver fastighetsverksamhet. 

• Alternativ 2.  
De delar inom serviceförvaltningen som bedriver fastighetsverksamhet 
förs över till VFAB, ägandet av fastigheter är kvar på kommunstyrelsen. 
Särskilt ställningstagande görs avseende driftpersonal. 

• Alternativ 3.  
De delar inom serviceförvaltningen som bedriver fastighetsverksamhet 
förs över till VFAB, ägandet av fastigheter flyttas till VFAB. Särskilt 
ställningstagande görs avseende driftpersonal. 

• Alternativ 0.  
Nuvarande ansvarsfördelning och organisation kvarstår. Förslag på 
åtgärder i syfte att förbättra och utveckla den befintliga processen. 

 
I utredningen förordas alternativ 1.  
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 15 mars 2021. 
 

Övervägande 
I genomförd utredning rekommenderar utredaren att skapa en ny 
organisation i enlighet med alternativ 1. Efter utredningen har dialog förts i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och i de politiska grupperna. Frågan 
avseende fastighetsägaransvar och gränssnitt avseende det har tillförts i 
diskussionen. Sammantaget har konstaterats att det inte bedöms finnas 
tillräckliga skäl att genomföra en organisationsförändring. Det finns istället 
en förväntan på att effektiviteten och leveransen i nuvarande organisation 
har fortsatt utvecklingspotential. Utredningen läggs därmed till 
handlingarna.  
 
Som utredningen konstaterar har styrningen och samarbetsklimatet för 
fastighetsinvesteringsprocessen förbättrats kontinuerligt. Vid fortsatt 
utveckling inom ramen för befintlig organisation bör utvecklingsarbetet 
vara inriktat på att tydliggöra samhällsutvecklingskontorets roll som 
fastighetsägare. Det finns en förväntan om att samhällsutvecklingskontoret 
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ska utgöra fastighetsägare, men det är inte formaliserat vad det innebär. I 
utvecklingsarbetet bör gränssnitt och ansvar mellan VFAB, 
samhällsutvecklingskontoret och serviceförvaltningen förtydligas. 
Utvecklingsarbetet leds av samhällsutvecklingskontoret och kommer att ske 
i nära samverkan mellan de tre parterna.  
 
Det finns tre huvudprocesser som samhällsutvecklingskontoret utifrån 
rollen som fastighetsägare bör ansvara för:  
 
1. Lokalförsörjning 
2. Fastighetsinvesteringar 
3. Förvaltning och drift av fastigheterna 
 
Utav dessa tre har process 1 och 2 nyligen framtagna och beslutade 
processbeskrivningar. Det finns ett kvarstående utvecklingsarbete för att 
ytterligare effektivisera dessa. För process 3 finns det inte någon känd 
processbeskrivning och det behöver tydliggöras på vilket sätt processen 
samspelar med process 1 och 2. För det fortsatta utvecklingsarbetet 
kommer det att bli avgörande att det finns processbeskrivningar för 
respektive del med ansvar och befogenheter. 
 
Resurserna som finns inom samhällsutvecklingskontoret idag arbetar 
främst med process 1 och 2. Det finns redan idag ett högt tryck i 
verksamheten och den vilar på ett fåtal personer. För att 
Samhällsutvecklingskontoret ska kunna leda ett utvecklingsarbete och mer 
aktivt axla rollen som fastighetsägare kommer resursförstärkning behöva 
ske.   
 
Under 2021 kommer nya chefer att rekryteras både på kommunstyrelsen 
och på serviceförvaltningen som kommer att få nyckelroller inom 
fastighetsområdet. När dessa personer är på plats finns förutsättningar att 
genomföra ovan nämnda utvecklingsarbete.  
 
Rekommendationerna från kommunens revisorer bedöms kunna 
genomföras i nuvarande organisationsform. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 

 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-30 10 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 134 Dnr KS 2018/0162 
 

Utökning av investeringsram för 
lokalanpassning Kyrkskolan Tvååker, objekt 
34042 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. utöka investeringsram för objekt 34042, Lokalanpassning Kyrkskolan 

Tvååker, med 700 000 kronor till totalt 8 200 000 kronor 
2. öka ramförstärkningen för framtida hyra med 25 000 kronor. 
 
Beslutet fattas med stöd av punkt 18 j i kommunstyrelsens 
delegeringsförteckning.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 17 september 2019 att avsätta 7 500 000 
kronor för ombyggnation av Kyrkskolan till ett aktivitetshus för kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter. Befintlig ungdomsgård i Tvååker kommer 
att flytta över verksamheten till Kyrkskolan då befintliga lokaler inte är 
funktionella eller erbjuder en god arbetsmiljö. Utöver ungdomsgård är 
Kyrkskolan tänkt att inrymma kulturskolan, aktiv senior, FUNKA, 
föreningsverksamhet och logimöjlighet. Det erbjuder en mötesplats i 
Tvååker med fler aktiviteter och verksamheter. 
 
Startmöte för projektet genomfördes 1 november 2019. Då lokalerna under 
hösten 2019 och våren 2020 använts som evakueringslokaler för elever från 
Bosgårdsskolan så ändrades förutsättningarna för genomförande till efter 
lokalerna var tillgängliga igen.  
 
Förfrågan till ramavtalsleverantör för en totalentreprenad skedde i slutet av 
sommaren 2020. Givet anbud översteg projektets budget för 
produktionskostnader. Anbudet översteg även gränsen för avrop till 
ramavtalsleverantörer och krävde att åtgärder stryks från projektet för att 
kunna ropas av. På styrgruppsmöte 19 oktober 2020 beslutades om en ny 
upphandling för att konkurrensutsätta entreprenaden. Entreprenadens 
omfattning var oförändrad. Anbud i den andra upphandling avslutades i 
februari 2021. Lägsta anbud översteg även denna gång projektets budget.  
 
Vid styrgruppsmöte den 5 mars 2021 beslutades att rekommendera en ökad 
investeringsram för att gå vidare i genomförandet av projektet.  
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Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 18 mars 2020. 
Kultur- och fritidsnämnden 25 mars 2021, § 44.   
Styrgruppsmötesprotokoll 5 mars 2021. 
 

Övervägande 
Både vid förfrågan till ramavtalsentreprenör samt vid förnyad 
konkurrensutsättning har anbud kommit in över budget. Det var viktigt att 
efter det första anbudet från ramavtalsleverantör pröva marknaden bredare 
och gå ut med projektet på en förnyad konkurrensutsatt upphandling. 
Möjligt är att projektet i förstudiefasen underskattade hur marknaden såg 
på entreprenaden (byggnation inom en befintlig äldre byggnad) och det är 
därför det nu finns ökade entreprenadkostnader. Att ta med sig är att 
föreslagen ökning av investeringsramen till 8 200 000 kronor ligger inom 
den kalkylsäkerhet på +- 20 procent av budgeten på 7 500 000 kronor som 
togs fram i förstudien.  
 
Ökade anbud har även ökat budgetposten för risk som finns med i 
projektet, 10 procent av produktionsbudgeten. Kyrkskolan är en äldre 
byggnad som i huvudsak fungerat som skola men även inrymt en lägenhet. 
Renovering har skett i olika omgångar och begränsat med 
ritningar/handlingar för huset finns. Det är utifrån dessa förutsättningar 
som gör att projektet föreslår öka budgetposten för risk, då sannolikheten 
för att hantering av ändrings- och tilläggsarbeten inom projektet blir stor.    
 
Efter första anbudsrundan diskuterades åtgärder för att minska kostnader. 
Då flera av projektets åtgärder handlar om att göra lokalen brukbar och 
poster för reinvestering är inbakade i projektets budget, är det begränsat 
vilka åtgärder som kan tas bort från projektet och fortfarande producera en 
användbar lokal. Verksamheten behöver en tillgänglig lokal med behov av 
ett digitalt lås- och passersystem som främjar flexibla lokaler som är 
möjliga att hyra ut till olika aktörer. Den investeringsram på 1 070 000 
kronor som finns beslutad för inventarier ses svår att minska. Kyrkskolan, 
drygt 400 kvadratmeter på två våningar, ska möbleras upp och utrustas 
med modern teknik för de olika inriktningar som verksamheterna har. 
Jämförelse med aktivitetslokalen i Kungsäter, 90 kvadratmeter, där möbler 
och teknik kostade 350 000 kronor. Verksamheterna kommer ha fokus på 
återhållsamhet och samnyttja mycket utrustning. 
 
Att nu ta ett beslut om ändrad omfattning av projekt innebär en ny 
upphandling. Att beakta är att en ny förändrad upphandling medför 
kostnader i bland annat framtagande av nya handlingar samt hantering av 
anbudsförfarandet. Detta har vägts in i förslaget att gå fram med en ökad 
investeringsram.   
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Att bygga om en tomställd lokal som Kyrkskolan är en klok lokalutveckling. 
Att omlokalisera ungdomsgården i Tvååker och möjliggöra för fler 
aktiviteter och verksamheter i byggnadens två våningsplan ökar 
nyttjandegraden då lokalerna används fler timmar per dygn och blir en bra 
mötesplats över generation- och verksamhetsgränser. Lokalanpassningen 
av Kyrkskolan ger möjlighet att ändra användningen och möjliggöra för en 
ny utveckling av befintlig ungdomsgård Fastarp 3:78.   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 

Kultur- och fritidsnämnden  
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 § 135 Dnr KS 2020/0591 
 

Utvärdering av deltagande på distans på 
kommunfullmäktiges sammanträden 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
1. godkänna utvärderingen och fortsatt tillåta deltagande på distans vid 

sammanträden i kommunfullmäktige, enligt kommunfullmäktiges 
beslut 17 november 2020, § 164 

2. målsättningen är att återgå till fysiska möten så snart som situationen 
tillåter och att kommunfullmäktiges presidium får mandat att bedöma 
när det är möjligt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 17 november 2020, § 164, att vid 
sammanträden i kommunfullmäktige får deltagande ske på distans, om 
särskilda skäl föreligger. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- 
och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Deltagande på distans på 
kommunfullmäktiges sammanträden ska utvärderas och tas upp för nytt 
beslut senast 30 april 2021.  
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 22 mars 2021. 
Kommunfullmäktige 17 november 2020, § 164. 
 

Övervägande 
Kommunfullmäktiges presidium har utvärderat hur deltagande på distans 
på kommunfullmäktiges sammanträden har fungerat och bedömningen är 
att tekniken och genomförandet av sammanträdena i huvudsak har 
fungerat tillfredsställande.  
 
Gruppledarna i kommunfullmäktige har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på hur det har fungerat med deltagande på distans på 
kommunfullmäktiges sammanträden, men har inte framfört några 
synpunkter på presidiets bedömning. 
 
Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträden kan ske på distans, om 
särskilda skäl föreligger. Det får anses föreligga sådana särskilda skäl under 
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pandemin och under de råd och rekommendationer som gäller. Under de 
förutsättningarna föreslås att deltagande på distans fortsatt ska tillåtas. 
 
Det föreslås att kommunfullmäktige ger presidiet ett tydligt mandat att 
bedöma när det är möjligt att återgå till fysiska möten. Målsättningen är att 
så snart som situationen tillåter kunna genomföra sammanträden genom 
fysiska möten.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunkansliet 
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 § 136 Dnr KS 2019/0520 
 

Svar på motion om att uppdatera Riktlinjer för 
konstnärlig utsmyckning 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
1. avslå motionen om att uppdatera Riktlinjer för konstnärlig 

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

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.  
 

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 
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.  
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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: Ks 
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 § 137 Dnr KS 2021/0081 
 

Svar på remiss - Regional 
vattenförsörjningsplan för Hallands län 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

1. delegera till kommunstyrelsens ordförande att lämna svar på remiss 
över Regional vattenförsörjningsplan för Hallands län. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram ett förslag på Regional 
vattenförsörjningsplan för Hallands län. Varbergs kommun har fått planen 
på remiss med svarsdatum senast 31 mars 2021.  
 

Den regionala vattenförsörjningsplanen ska ge en översiktlig helhetsbild av 
vilka vattenresurser som behöver skyddas på lång sikt samt vilka behov som 
förväntas för en framtida hållbar vattenförsörjning. Planen är tänkt att vara 
ett underlag vid fysisk planering samt mark- och vattenanvändning i övrigt. 
Den förväntas bidra till att uppfylla flera olika mål för miljö- och folkhälsa, 
men även mål från Agenda 2030. Åtgärderna kommer att följas upp 
kontinuerligt. 
 

Arbetet med framtagandet har utförts under 2019 och 2020 i samverkan 
med olika aktörer. Länets kommuner samt Region Halland har bidragit 
med kunskap och värdefulla lokala erfarenheter vid flera olika tillfällen.  
 

I planen finns delar som innehåller både information enligt 18 kap. 13 § 
offentlighets- och sekretesslag 2009: 400, OSL, och 15 kap. 2 § OSL Hemlig 
konfidentiellt. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 29 mars 2021. 
Missivbrev - Regional vattenförsörjningsplan för Hallands län, 25 januari 
2021. 
 

Övervägande 
Med anledning av att planens karaktär och att planens olika delar 
innehåller både information enligt 18 kap 13 § offentlighets- och 
sekretesslag 2009: 400, OSL, och 15 kap 2 § OSL Hemlig konfidentiellt, är 
förslaget att kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande 
att fatta beslut om att lämna svar på remiss till Länsstyrelsen i Hallands län. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Protokollsutdrag: Ks 
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 § 138 Dnr KS 2020/0639 
 

Rapport regionalt samarbete 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) informerar om 
 
• Möte med Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan, KSO. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 139 Dnr KS 2020/0639 
 

Rapport kurser och konferenser 

Ingen information lämnas under punkten. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 140 Dnr KS 2020/0639 
 

Information från kommundirektören och 
kommunstyrelsens förvaltning 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Carl Bartler informerar om 
 
• Pågående rekrytering. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning för dialog med arbetsutskottet om inkomna 
motioner.  
 
• Motion om kommunal bostadsförmedling. Hanteras av 

kommunstyrelsen.  
• Motion om att begära utträde ur Sjuhärads kommunalförbund. 

Hanteras av kommunstyrelsen.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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