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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Plats och tid Stadshus C, lokal C1, kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 13.30-15.30 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande  

Christofer Bergenblock (C), första vice ordförande  

Jana Nilsson (S), andra vice ordförande  

Hanna Netterberg (M)  

Erland Linjer (M)  

Lena Språng (C)  

Tobias Carlsson (L)  

Morgan Börjesson (KD)  

Jeanette Qvist (S)  

Turid Ravlo-Svensson (S)  

Linda Berggren (S)  

Kent Norberg (S)  

Erik Hellsborn (SD)  

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Peter Sjöholm (M) 

Micael Åkesson (M) 

Christian Persson (C) 

Cecilia Rönn (L) 

Katarina Eiderbrant (S) 

Lasse Sundberg (V) 

Andreas Havasi (SD) 

 

 

Övriga deltagare Josefin Winnfors, kanslichef 

Sofie Verdin, kommunsekreterare 

Björn Alvengrip, VD, Hallands Hamnar AB, § 150 

Henrik Petzäll, förvaltningschef, hamn- och gatuförvaltningen, § 150 

Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 150 

Utses att justera Turid Ravlo Svensson (S) 

Sekreterare Sofie Verdin Paragraf 150-164 

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) 

 

 

Justerande Turid Ravlo Svensson (S) 
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§ 150 Dnr KS 2021/0388 

 

Ställningstagande i projekt ny Farehamn 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. ställa sig bakom att Hallands Hamnar Varberg AB och Hamn- och 

gatunämnden fortsätter arbetet med ny Farehamn enligt alternativ 1 i 

beslutsförslag 12 augusti 2021 

2. inarbeta de ekonomiska konsekvenserna i budgetarbetet för 2022 och 

kommande planeringsår för Hallands Hamnar Varberg AB och 

Varbergs Kommun  

3. revidera punkt 3 i Hallands Hamnar Varbergs ägardirektiv till ett 

soliditetsmål på lägst 20 procent samt ett resultat före 

bokslutsdispositioner som över tid ska uppgå till minst 0 mnkr. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 13 november 2018, § 190, att ge Hallands 

Hamnar Varberg AB i ansvar att planera, projektera och genomföra 

byggnation av ny hamn i Fare. Den nya hamnen ska ersätta den hamn som 

lämnas för att göra plats för byggandet av den nya stadsdelen Västerport.  

 

Då inkomna anbud på genomförandeentreprenaden inte möter budget så 

bereds fullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i 

verksamheten. 

 

Bakgrund 

Den nya hamndelen omfattar 325 meter rak kaj samt en kajpir på 140 

meter. I anslutning till kajerna kommer cirka 90 000 kvadratmeter 

terminalyta att iordningställas. En ny infartsväg skapas och järnvägstrafik 

når området genom två anslutande spår. Hamnområdet förbereds för en 

ökad elektrifiering. 

 

Projektet bedrivs i samarbete mellan Hallands Hamnar Varberg AB och 

Hamn- och gatunämnden. Det ekonomiska ansvaret fastslås i 

fullmäktigebeslutet från 2018 och delas mellan bolaget och kommunen 

genom att bolaget ansvarar för kajer, terminalytor, vägar, järnvägar, 

byggnader, dagvatten, belysning och staket med mera. Hamn- och 

gatunämnden ansvarar för markuppfyllnad och geoförstärkning, muddring 

av ny hamnbassäng samt anslutande vägar och järnvägar. 

 

 

 

 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-08-31 3 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Nuläge 

Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag till upphandling har 

pågått sedan mitten av 2019 och enligt den preliminära tidplanen skulle 

upphandlingen avslutats med tilldelning innan sommaren 2021.  

 

Genomförandetiden beräknas till 2,5 år efter tilldelat kontrakt. Projektet 

har ett gällande miljötillstånd att bedriva vattenverksamhet till och med 31 

december 2025. 

 

Under hösten 2020 utsågs fem aktörer, i en prekvalificering, som bedömdes 

ha tillräcklig ekonomisk stabilitet, teknisk kompetens och erfarenhet för 

projektet.  

 

Efter prekvalificeringen har förfrågningsunderlag arbetats fram av hamn- 

och gatuförvaltningen och Hallands Hamnar tillsammans med 

upphandlingsstöd och externa konsulter. De prekvalificerade 

entreprenörerna har räknat på anbud och inkom med dessa i mitten av maj. 

 

I den utvärdering av inkomna anbud som genomförts i juni konstateras att 

dessa inte ryms inom beslutad budget. Avvikelsen bedöms bero på de under 

senare år snabbt ökande bygg- och materialkostnader. Det innebär att 

Hallands Hamnar Varberg AB och hamn- och gatunämnden inte tilldelat 

kontraktet till en entreprenör utan inväntar ställningstagande av 

kommunfullmäktige. 

 

Den planerade utgiften uppgår i budget 2021 till 572 mnkr där 418 mnkr 

avser Hallands Hamnar Varberg AB och 154 mnkr avser hamn- och 

gatunämnden.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 31 augusti 2021, § 336 

Arbetsutskottet 24 augusti 2021, § 330 

Beslutsförslag 12 augusti 2021. 

Ägardirektiv för Hallands Hamnar Varberg AB. 

Sammanställning av ekonomin i projekt ny Farehamn 

(upphandlingssekretess). 

Ekonomisk påverkan på Hallands Hamnar Varberg AB vid utökad 

projektbudget. 

Protokoll från styrelsemöte 2021-08-16, Hallands Hamnar Varberg AB. 

Protokoll från styrelsemöte 2021-08-17, Varbergs Stadshus AB. 

 

Övervägande 

Att avveckla den nuvarande industrihamnen är en förutsättning för att 

kunna bygga den nya stadsdelen Västerport. Att inte ersätta den del av 
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hamnen som lämnas med en ny bedöms få en allt för negativ påverkan på 

det lokala näringslivet varpå en ny hamn planeras till den befintliga i Fare. 

 

Förprojektering, projektering, leverantörsutvärdering och 

anbudsutvärdering har genomförts i samverkan av interna specialister 

inom hamn- och gatuförvaltningen, Hallands Hamnar AB, 

kommunstyrelsens upphandlingsavdelning samt externa konsulter vilket 

har gett ett genomarbetat underlag. De inkomna anbuden har lämnats i 

konkurrens av de prekvalificerade leverantörerna vilket tyder på att 

anbudspriserna speglar marknadens prissättning. 

 

Eftersom inget anbud möter de ekonomiska förutsättningarna finns det två 

alternativ att ta ställning till. 

 

Alternativ 1, vilket förordas, är att tilldela det vinnande anbudet och 

hantera de ekonomiska konsekvenserna i kommande budgetarbete. 

Projektet väntas då kunna stå klart till hösten 2024 vilket är en försening 

med 9 månader utifrån tidigare fullmäktigebeslut och ger en tidsmarginal 

till när miljötillståndet löper ut. 

 

Alternativ 2 är att avbryta upphandlingen för att arbeta om underlagen och 

gå ut med en ny förfrågan till marknaden. Det finns i detta alternativ inget 

som garanterar lägre anbudssummor däremot skjuts färdigställandet fram 

till september 2025 vilket skulle försena stora delar av byggnationen i 

Västerport motsvarande tid och inte ge någon marginal till nu gällande 

miljötillstånd för vattenverksamhet. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Den nuvarande budgeten för projektet uppgår till 572 mnkr och fördelar sig 

på de ingående parterna enligt följande  

 

Hallands Hamnar Varberg AB 

-Skogskaj   

-Skogspir   

-Järnväg   

-Terminalyta   418 mnkr 

   

Hamn- och gatunämnden 

- Markuppfyllnad,  

- Geoförstärkning 

- Muddring   154 mnkr 

 

Utifrån inkomna anbud och genomgång av projektets olika delar är 

bedömningen att budgeten för projektet behöver utökas för att inrymma de 

bedömda utgifterna samt viss osäkerhet i genomförandefasen. 
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Fördelningen av ökningen mellan de ingående parterna går inte att på 

förhand fastställa exakt men bedömningen är att de fördelar sig på samma 

sätt som ursprungsbudgeten.  

 

En ökad investeringsutgift för hamn- och gatunämnden påverkar 

kommunens ekonomi genom ökade kapitalkostnader (avskrivningar och 

ränta) under den ekonomiska livslängden samt att mer av det tillgängliga 

investeringsutrymmet kommer användas till hamnändamål. De ökade 

kapitalkostnaderna till följd av ökad investeringsutgift får bedömas som 

hanterbar på sikt. 

 

Den ökade investeringsutgiften för Hallands Hamnar Varberg AB får en 

stor påverkan på bolagets möjlighet att nå de ekonomiska målen i 

ägardirektiven. Med en utökad investeringsutgift ökar kapitalkostnaderna 

vilket innebär att bolaget får ett resultat som initialt riskerar bli negativt 

samt en soliditet som understiger ägardirektivets 40 procent. Situationen 

kräver justerade ekonomiska mål i ägardirektivet alternativt ett ytterligare 

kapitaltillskott från ägaren. 

 

Förvaltningens bedömning är att en justering av de ekonomiska målen för 

bolaget är att föredra i dagsläget. Det kommer att på kort sikt minska 

bolagets ekonomiska styrka och gör då att risken ökar att ägaren på sikt kan 

behöva tillföra ytterligare kapital, men om näringslivets efterfrågan och 

bolagets effektivitet fortsätter att öka så kommer också de ekonomiska 

resultaten att förbättras. 

 

Förvaltningens förslag är därför att revidera punkt 3 i Hallands Hamnar 

Varbergs ägardirektiv till ett soliditetsmål på lägst 20 procent samt ett 

resultat efter bokslutsdispositioner som över tid ska uppgå till minst 0 

mnkr. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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§ 151 Dnr KS 2021/0292 

 

Förvärv av Trönninge 21:1, del av samt andelar i 

Trönninge S:8, S:9, S:10 och S:18 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. godkänna överenskommelse, undertecknad av säljaren 28 maj 2021, 

varigenom Varbergs kommun förvärvar del av fastigheten Varberg 

Trönninge 21:1 samt fastighetens samtliga andelar i samfälligheterna 

Varberg Trönninge S:8, S:9, S:10 och S:18 för 7 500 00 kronor 

2. kostnaden om 7 500 000 kronor belastar kontot för markförvärv 31220. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Språng (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Varberg Trönninge 21:1 har ställt fråga till både 

Varbergs kommun och till Varbergs motorklubb om man är intresserade av 

att köpa den delen av fastigheten som ligger öster om Viskadalsbanan, där 

bland annat Annebergsbanan är belägen. Varbergs motorklubb har på 

fastigheten ett arrende på cirka 10 hektar och återstående mark är 

naturområde som används av de boende i Trönninge.  

 

Kommunen förvärvade 2015 grannfastigheten Lindbergs-Bösarp 2:4 och 

arrenderar ut denna till föreningen. Syfte med förvärvet var att fortsatt 

möjliggöra den verksamhet som pekas ut i gällande översiktsplan.  

Motorklubben har meddelat att föreningen inte har ekonomiska 

möjligheter att köpa fastigheten. Varbergs kommun har med anledning av 

detta förhandlat med fastighetsägaren om att förvärva området. 

Fastigheten är utpekad för ändamål motorbana i gällande översiktsplan 

från 2010.  

 

I köpet ingår även fastighetens samtliga andelar i samfälligheter. 

Samfälligheterna utgörs av både väg och naturmark. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 17 augusti 2021, § 305. 

Beslutsförslag 31 maj 2021. 

Överenskommelse undertecknad 28 maj 2021. 
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Övervägande 
Samhällsutvecklingskontoret har haft diskussioner med motorklubben som 

varit oroliga för att om fastigheten säljs till någon annan kan deras 

verksamhet vara hotad. Då kommunen tidigare köpt in grannfastigheten för 

att ge möjlighet att motorklubben ska kunna vara kvar och utvecklas har 

bedömning gjorts att det är bra att kommunen är ägare för att säkerställa 

att föreningen kan fortsätta sin verksamhet. Andelar i de ingående 

samfälligheterna underlättar också genomförandet av övrig planering inom 

Trönninge.  

 

Ekonomi och verksamhet  

Totalt är det cirka 23 hektar som förvärvats av fastigheten Trönninge 21:1, 

samt alla fastighetens andelar i samfälligheterna Trönninge S:8, S:9, S:10 

och S:18. Köpeskillingen är 7 500 000 kronor och belastar kontot för 

markförvärv 31220. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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§ 152 Dnr KS 2021/0324 

 

Förvärv av Torpa-Kärra 15:9, del av 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. godkänna överenskommelse, undertecknad av säljaren 16 juni 2021, 

varigenom Varbergs kommun förvärvar del av fastigheten Varberg 

Torpa-Kärra 15:9 för 6 000 000 kronor 

2. kostnaden om 6 000 000 kronor belastar kontot för markförvärv 

31220. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hanna Netterberg (M) och Linda Berggren (S) föreslår bifall till  

arbetsutskottets förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Dåvarande barn- och utbildningsnämnden godkände 25 juni 2018, § 83, en 

av förvaltningen framtagen behovsanalys för grundskola samt 

förskoleplatser i upptagningsområde nordväst. Behovet som uttrycktes vid 

denna tidpunkt var cirka 280 förskoleplatser samt 400 grundskoleplatser 

fram till 2030. 29 mars 2021, § 31, godkände förskole- och 

grundskolenämnden utredningen Mål och inriktningsdokument av 

kommunala grundskolans organisation.  

 

Förslaget denna utredning sammanfattar avseende detta geografiska 

område är följande: Från läsåret 2021/22 påbörjas förändringar för en mer 

hållbar skolorganisation i norra Varberg som, med nuvarande 

planeringsunderlag och nödvändiga åtgärder, kommer att vara stabil till 

cirka år 2034. Läsåren 2025/26 (eller när ny skola i området är etablerad) 

och framåt med följande skolorganisation:  

 

Skolområde Bläshammar och ny skola nordväst 

• Bläshammar skola F-6 (cirka 285 elever år 2034) 

• Ny skola F-9 (cirka 480 elever år 2034) 

 

Med anledning av detta har ett antal möjliga lokaliseringar för en ny skola i 

norra Varberg studerats av Samhällsutvecklingskontoret. Den aktuella 

fastigheten är ett mycket bra läge för en sådan lokalisering och en 

överenskommelse om förvärv har förhandlats fram med nuvarande 

fastighetsägare.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 17 augusti 2021, § 306. 

Beslutsförslag 21 juni 2021 

Överenskommelse, undertecknad 16 juni 2021 

 

Övervägande 
Samhällsutvecklingskontoret har genom en lokaliseringsstudie tittat på 

olika platser och kommit fram till att kommunen idag inte har egen mark 

för denna typ av byggnation.  

 

Den förslagna fastigheten bedöms vara det bästa alternativet för en 

placering. Dels finns den med i översiktsplanen som serviceändamål, dels 

finns bra kommunikationer i närheten och strax väster om finns en större 

kommunalägd gräsyta som idag använts som fotbollsplan som kan 

samordnas med en utbyggnad inom denna fastighet. Läget är också mitt i 

skolans upptagningsområde vilket är fördelaktigt. På området skulle det 

även finnas plats för en idrottshall. 

 

Ekonomi och verksamhet  

Totalt förvärvas cirka 6,4 hektar av fastigheten Torpa-Kärra 15:9.  

Köpeskillingen är 6 000 000 kronor och belastar kontot för markförvärv 

31220. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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§ 153 Dnr KS 2021/0261 

 

Förstudierapport byggnation av gruppbostad - 

Limabackavägen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna förstudierapport för byggnation av gruppbostad 

Limabackavägen daterad 30 april 2021 

2. att investeringen på 28 000 000 kronor läggs in i kommunens 

investeringsplan med genomförande 2022–2023. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2020, § 219, att ge 

samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för en 

gruppbostad i Väröbacka. 

 

Förstudien föreslår ett boende vid Limabackavägen i Väröbacka. Det 

föreslagna gruppboendet kommer innehålla sex lägenheter fördelat i två 

separata huskroppar. Utöver lägenheter för de boende så innehåller 

projektet gemensamhetsytor, personalutrymmen samt utemiljö.  

 

Projektet föreslås genomföras under 2022 och 2023, för att möjliggöra 

socialnämndens behov av inflyttning i gruppbostaden 1 kvartalet 2024.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 24 augusti 2021, § 322. 

Beslutsförslag 7 juli 2021.   

Socialnämnden 24 juni 2021, § 95. 

Förstudierapport - Gruppbostad Limbackavägen, daterad 30 april 2021. 

Bilaga 1. Detaljplan VÄ68. 

Bilaga 2.  Kommunikationsplan. 

Bilaga 3. Riskanalys. 

Bilaga 4. Lösningsförslag. 

Bilaga 5a. Ramprogram Gruppbostad Väröbacka 210 127. 

Bilaga 5b. v.1.0 Rumsbeskrivning driftsutrymmen, projektanpassad 

Limabackavägen. 

Bilaga 5c. v.1.0 Teknisk anvisning generell, projektanpassad 

Limabackavägen. 

Bilaga 5d. v.1.0 Teknisk anvisning säkerhet, projektanpassad 

Limabackavägen. 

Bilaga 5e. v.1.0 Teknisk anvisning märkning av tekniska installationer, 

projektanpassad Limabackavägen. 
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Bilaga 5e. v.1.1 Teknisk Anvisning- Märkning av tekniska installationer. 

Bilaga 5f. v.1.0 Teknisk Anvisning - Styr- och övervakningssystem. 

Bilaga 5g. v.1.1 Teknisk Anvisning - Bilduppbyggnad styrsystem. 

Bilaga 5h. v1.0 CAD-manual. 

Bilaga 6. Förstudie Limabacka VVS. 

Bilaga 7. Anslutningspunkter VA, Vivab. 

Bilaga 8. Anslutningspunkt EL, Ellevio. 

Bilaga 9. Anslutningspunkt Fiber, Varberg Energi. 

Bilaga 10. Hållbarhetsbedömning. 

Bilaga 11. Bullerutredning. 

Bilaga 12. Överenskommelse gällande avsteg krav. 

Bilaga 13. PM Geoteknik inklusive MUR. 

 

Övervägande 
Samhällsutvecklingskontoret föreslår genomförande av gruppbostad 

Limabackavägen enligt framtagen förstudie. Socialnämndens verksamhet 

är lagstadgad och konsekvensen av utebliven investering i bostad med 

särskild service i form av gruppbostad kan bli att Varbergs kommun åläggs 

att betala sanktionsavgift för beslut som inte kan verkställas inom skälig tid. 

 

Bedömningen är att det nya gruppboendet kommer att få ändamålsenliga 

lokaler och en utemiljö som är väl anpassad för den planerade målgruppen.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Socialnämnden  

Ekonomikontoret 
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§ 154 Dnr KS 2019/0242 

 

Åtgärdsval och start av förstudie för nya 

gymnasieplatser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna åtgärdsval för gymnasieskola  

2. starta förstudie för byggnation av nya gymnasieplatser inom Tranan 4 

och 6, enligt föreslaget scenario PS 

3. godkänna en förstudiekostnad på 5 800 000 kronor och att denna 

kostnad belastar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om 

projektet inte genomförs. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

Kent Norberg (S) och Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till arbetsutskottets  

förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 24 april 2019, § 38, 

att godkänna behovsanalys avseende ökat behov av lokaler för 

gymnasieutbildning samt att översända den till kommunstyrelsen för 

åtgärdsval.  

 

Samhällsutvecklingskontoret har därefter arbetat med ett åtgärdsval för att 

utreda lämpliga lösningar. Åtgärdsvalet hanterar behovet av 

gymnasieplatser fram till och med 2032. Där målet är att den kommunal 

gymnasieskolan bör kunna bereda plats för 2 800 elever, vilket innebär en 

ökning om ca 1 000 studieplatser mot dagens kapacitet på gymnasiet.  

 

Utöver behovet av studieplatser var även en utgångspunkt i åtgärdsvalet att 

flytta tillbaka det estetiska programmet som idag har sina programspecifika 

ämnen förlagda på Rosenfredsskolan. Detta för att få en integrerad 

utbildning tillsammans med övriga gymnasieelever och underlätta 

schemaläggning. Vidare kommer hyresavtalet på Tolken (Fordonsteknisk 

utbildning) att löpa ut 2026 och till dess behöver fordonsprogrammet nya 

ämnesspecifika utbildningslokaler. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 24 augusti 2021, § 323. 

Beslutsförslag 7 juli 2021. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 21 juni 2021. 
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Rapport åtgärdsval gymnasieplatser, daterad 10 juni 2021. 

Bilaga 1. Behovsanalys lokaler.  

Bilaga 2. Lokalrevision UAN december 2020. 

Bilaga 3a. Underlag för bedömning fastighetsinvesteringsprojekt för Tranan 

4 och 6.  

Bilaga 3b. Underhållsplan byggnadsnivå. 

Bilaga 4. Lokaliseringsutredning 27 november 2020. 

Bilaga 5. Volymstudie 18 december 2020. 

Bilaga 6. PM Volymstudie utvärdering från UAF 26 januari 2021. 

Bilaga 7. Sammanställning av kostnadsjämförelser av nyproduktion 

kommunala lokaler.   

 

Övervägande 
För att analysera lösningsalternativ och föreslå val av åtgärd valde man i 

åtgärdsvalet att arbeta med tre olika scenarier för att utöka antalet 

gymnasieplatser, aktuella alternativ var:  

 

• PS 

Nya gymnasieplatser skapas i anslutning till Peder Skrivares skola.  

• Kombination 

Nya gymnasieplatser tillskapas på Peder Skrivares skola samt 
ytterligare lokalisering. Gymnasieplatserna ses fortfarande som en del 
av samma skola, men med olika campus. 

• Nytt läge 

Nya gymnasieplatser skapar en ny skola. Antalet gymnasieplatser 
fördelas jämnt mellan ny skola och Peder Skrivares skola. 

 
Utvärdering av scenariernas måluppfyllelse gjordes utifrån 

markförutsättningar, tid (när byggnationen kan stå klar), själva 

byggnationen samt utifrån verksamhetensmål.  

 

I övervägande av alternativen föreslår samhällsutvecklingskontoret 

uppstart av förstudie för scenario PS. Alternativet innebär en god 

hushållning med kommunens mark och en förtätning av befintlig 

användning. Dagens kapacitetsbrist i utbildningslokaler samt att 

hyreskontraktet för fordonsprogrammet går ut under 2026, gör att tiden för 

start och färdigställande av byggnation är mycket viktig där alternativet ger 

möjlighet till den tidigaste starten av byggnation. En byggnation på PS har 

minst beroenden av andra aktörer och pågående utredningsarbeten. Risken 

för föroreningar och omfattande saneringsbehov är låg. En byggnation på 

PS innebär att vissa lokaler kommer att behöva evakueras samt att 

byggnationen sker etappvis, men är ändå att föredra framför att under en 

längre period behöva arbeta med kapacitetshöjande åtgärder som skulle 

vara aktuellt för alternativ Västerport (Nytt läge). Förslaget ger goda 

möjligheter till samnyttjande av lokaler och innebär att större delen av 
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Varbergs kommuns gymnasieungdomar går på samma skola vilket är 

positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Behov av gymnasieplatser efter 2032 

Utifrån rekommenderad inriktning behöver framtida yta för utökning av 

gymnasieplatser efter 2032 säkerställas. I lokaliseringsutredningen 

utreddes fastigheten Bolmen 1. Bolmen 1 var inte aktuell inom tidsramen 

för nu aktuellt åtgärdsval, men fastigheten har däremot möjlighet att kunna 

vara ett reellt alternativ för framtida gymnasieplatser. 

Samhällsutvecklingskontoret bör verka för att i pågående programarbete 

för Prästakullen/Sjukhusområdet säkerställa att planeringen stödjer 

byggnation för skola/gymnasium på Bolmen 1. Ett framtid uppdrag är 

också att arbeta för att hitta nya lokaler för nuvarande hyresgäster. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 
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§ 155 Dnr KS 2018/0599 

 

Förstudie för Värö räddningsstation 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna förstudie för Värö räddningsstation och förorda byggnation 

av en ny räddningsstation på fastigheten Värö-Backa 17:17 

2. att investeringen på 24 600 000 kronor läggs in i kommunens 

investeringsplan med genomförande 2022–2023. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2019, § 268, att ge 

samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för om- och 

tillbyggnation av Värö räddningsstation.  

 

I ett första skede under förstudien så var fokus att befintlig 

räddningsstation Värö skulle byggas om och till, bilaga 1. Resultatet visade 

att kostnaden för om- och tillbyggnad inte skiljde sig mycket i jämförelse 

med kostnad för nybyggnation. Förstudien utökades därmed för att närmre 

utreda förslag för nybyggnation, bilaga 2.   

 

I förstudien utreddes tre olika platser för placering av ny räddningsstation, 

Värö-Backa 17:17 samt två placeringar inom Värö-Backa 8:2. Förstudien 

förordar placering på Värö-Backa 17:17 för placering av ny 

räddningsstation.  

 

Projektet föreslås genomföras under 2022 och 2023.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 24 augusti 2021, § 324. 

Beslutsförslag 13 juli 2021.   

Sammanställning förstudieresultat – Värö räddningsstation, 25 maj 2021. 

Bilaga 1. Förstudie - Värö räddningsstation, Varbergs Fastighets AB, 18 februari 

2020. 

Bilaga 2.  Kompletterande förstudieuppdrag - utredning av placering av ny 

räddningsstation i Värö, Varbergs Fastighets AB, 31 mars 2021. 

Bilaga 2a. Ledningar - Ellevio, Skanova, Vivab 

Bilaga 2b. Fornlämningar, Länsstyrelsen 

Bilaga 2c. Detaljplan VÄ2.  
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Övervägande 
I övervägandet mellan om- och tillbyggnation av befintlig räddningsstation 

alternativt en nybyggnation så vägde status av befintlig räddningsstation in 

tungt. Befintlig räddningsstation var relativt dåligt skick och en om- och 

tillbyggnation var mer omfattande än vad man först hade förutsett. Även 

befintlig tomt var i minsta laget för att säkerställa en god logistik kring 

stationen. Detta vägdes mot en nybyggnation liknande nya 

räddningsstationen i Tvååker, som verksamheten är mycket nöjda med och 

en byggnation kan i detta fall direkt kopiera Tvååkers räddningsstation 

vilket minskar behov av projektering. En nybyggnation innebär att 

verksamheten kan vara kvar opåverkade i befintlig räddningsstation medan 

den nya stationen byggs och ingen evakuering krävs.  

 

Kalkyl för om- och tillbyggnation beräknas i förstudien till 18 500 000 

kronor, inklusive indexreglering, och för nybyggnation 24 600 000 kronor, 

inklusive indexreglering.  

 

Samhällsutvecklingskontoret föreslår utifrån ovan att man väljer 

alternativet för nybyggnation. I förstudien har olika lokaliseringar för ny 

räddningsstation övervägts och byggnationen förslås att placeras på den 

kommunala fastigheten Värö-Backa 17:17. Fastigheten är belägen i tätort 

vilket är gynnsamt ur både in- och utryckningstid. Markförhållandena är 

relativt goda jämfört med andra tillgängliga fastigheter i närheten. Teknisk 

försörjning i form av el och VA finns framdraget men servis behöver utökas. 

Utpekad fastighet är i gällande detaljplan avsedd för ändamål ”små 

industri” vilket gör en räddningsstation inte planenlig, men 

stadsbyggnadskontoret ser att räddningsstation troligtvis är en godtagbar 

avvikelse då den uppfyller ett allmänt intresse. Samma avvikelse var även 

tvungen att göras på de övriga studerade fastigheterna.    

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Räddningstjänsten Väst  
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§ 156 Dnr KS 2019/0181 

 

Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs 

kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. att som kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning anta 

Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun, antagandehandling 

daterad 24 augusti 2021, 

2. Bebyggelsestrategi, antagen av kommunfullmäktige 18 juni 2013, § 79, 

upphör därmed att gälla.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 30 april 2019, § 94, att ge 

Samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram förslag till 

Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun, vilken ska ersätta 

Varbergs kommuns Bebyggelsestrategi från 2013. 

 

Samhällsutvecklingskontoret har upprättat ett förslag till 

Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun. 

Bostadsförsörjningsstrategin utgör kommunens riktlinjer för 

bostadsförsörjning. 

 

Varje kommun ska enligt bostadsförsörjningslagen (BFL 2000:1383) skapa 

förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. För att kunna 

uppfylla lagens mål krävs det att kommunen har en bra planering för 

bostadsförsörjningen. Syftet är att främja att ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

Bostadsförsörjningsstrategin ska vara vägledande när kommunen i 

översiktsplaneringen tillämpar och bedömer det allmänna intresset av 

bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  

 

I bostadsförsörjningsstrategin anger kommunen mål, ambition och verktyg 

för att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning. Det 

övergripande målet är att i Varbergs kommun ska det finnas goda 

förutsättningar att bo och leva i hela kommunen.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 24 augusti 2021, § 325. 

Beslutsförslag 30 juni 2021. 

Bostadsförsörjningsstrategi daterad 19 augusti 2021. 

Handlingsplan - insatser för genomförande. 
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Underlag till Bostadsförsörjningsstrategi daterad 15 december 2020. 

Remissammanställning daterad 30 juni 2021. 

Nuvarande Bebyggelsestrategi 18 juni 2013. 

 

Övervägande 
Tillgång till bostäder är en förutsättning för såväl tillväxt som välfärd. För 

att kommuninvånarna ska kunna leva under goda omständigheter, oavsett 

var man befinner sig i livet, är det viktigt att kommunen aktivt arbetar med 

bostadsfrågor. 

 

Bostadsförsörjningsstrategin för Varbergs kommun visar vilka verktyg 

kommunen kan använda för att uppnå en god bostadsförsörjning som 

möter invånarnas behov nu och i framtiden. Strategin går i linje med 

kommunens hållbarhetsmål som är en del av arbetet med Agenda 2030. 

 

Efter remisstiden har dokumentet kompletterats och förtydligats utifrån 

inkomna remissyttranden och beredning inom 

Samhällsutvecklingskontoret.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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§ 157 Dnr KS 2020/0417 

 

Ortsutvecklingsstrategi - Framtidens Sibbarp 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

1. anta ortsutvecklingsstrategi Framtidens Sibbarp, daterad 29 juni 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

och Morgan Börjesson (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 27 juni 2017, § 167, näringslivs- och 

destinationskontoret tillsammans med samhällsutvecklingskontoret 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 tillvara 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 tidigare antagits 

av kommunfullmäktige. 

 

Ortsutvecklingsstrategin för Sibbarp 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 stormöte 

dit invånare i Sibbarp 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, 

utmaningar och möjligheter. I den sista delen anges inriktningen för 

framtidens Sibbarp, samt förslag på åtgärder för att nå dit.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 17 augusti 2021, § 309. 

Beslutsförslag 24 juni 2021.  

Framtidens Sibbarp, förslag till ortsutvecklingsstrategi, antagandehandling 

29 juni 2021. 

Sammanställning av remissynpunkter daterad 9 juni 2021.  
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Övervägande 
Sibbarpsbygden är en bygd där människor bott och brukat jorden sedan 

lång tid tillbaka. Variationen av natur tillsammans med den vackra 

kyrkmiljön och fornlämningarna skapar ett landskap med lantliga karaktär. 

Jordbruk med djurhållning präglar landskapet.  

 

Sibbarp är en av Varbergs mindre orter med en av kommunens lägsta 

medelåldrar. Det finns en efterfrågan på boende och då främst mindre 

lägenheter eller enskilda villor till försäljning. Framförallt för att den äldre 

generationen som önskar stanna på orten men även för barnfamiljer som 

söker sitt första boende.  

 

Sibbarp har en stark föreningskultur med idrotts-, hembygds-, bygdegårds-, 

pensionärsföreningar samt en stark 4H verksamhet. Carussedammen och 

äventyrsskogen är viktiga mötesplatser på orten. Runt Sibbarps bygden 

finns många besöksmål och vandringsstigar.   

 

Sibbarps skola är en av kommunens mindre skolor. Ortens invånare har ett 

stort engagemang i skolan och förskolan. En av de största utmaningarna för 

orten är att skolan har plats för fler elever än de som går där idag samt att 

förskolan enligt befolkningsprognosen troligtvis inte kommer att räcka till 

att alla barn som bor i området ska kunna få en plats på orten.   

 

En annan utmaning är möjligheterna till hållbart resande som på grund av 

Sibbarps vidsträckta upptagningsområden svårt att lösa med befintlig 

kollektivtrafik.   

 

Som vägledning för utveckling av bostäder anges utvecklingsområden 

centralt på orten för skapa en sammanhållen och tät bebyggelsestruktur 

som kan ge en effektiv markhushållning. 

 

Utöver inriktningar för framtida bebyggelseutveckling ges även vägledning 

och förslag på åtgärder för utveckling av mötesplatser, friluftsliv och turism, 

handel och skola och förskola.  

 

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 
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ortsutvecklingsstrategin görs årligen, med återrapportering till 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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§ 310 Dnr KS 2017/0342 

 

Landsbygdsstrategi för Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. anta Landsbygdsstrategi för Varbergs kommun, 

2. utvecklingsstrategi för Varbergs kommun med fokus på landsbygden 

beslutad av kommunfullmäktige 18 oktober 2011, § 160, upphör därmed 

att gälla.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Landsbygdsstrategi för Varbergs kommun ersätter den gällande - 

Utvecklingsstrategi för Varbergs kommun med fokus på landsbygden och 

anger riktningen för landsbygdsutvecklingen i kommunen framåt. I dagens 

kommunala organisation finns en beredskap för att hantera 

landsbygdsutveckling på ett strategiskt sätt utifrån strategins 

utvecklingsområden.  

 

Landsbygdsstrategin är indelad i tre delar. Första delen anger ramar och 

definierar vad som menas med landsbygd. Andra delen beskriver ett antal 

utmaningar som finns kopplat till arbetet med att utveckla landsbygden. 

Tredje delen anger vilka utvecklingsområden som bör prioriteras och ger 

förslag på insatser för att främja dessa utvecklingsområden.  

 

Utvecklingsområdena är 

1. Skapa attraktiva livsmiljöer för fler 

2. Främja hållbar mobilitet 

3. Välfungerande service och välfärd 

4. Stärka det lokala näringslivet 

5. Stödja lokalt engagemang och främja dialog 

Kopplat till strategin finns ett antal bilagor som mer fördjupat beskriver 

koppling till styrdokument, fördjupande beskrivning av definition, 

utmaningar och de fem utvecklingsområdena.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 17 augusti 2021, § 310. 

Beslutsförslag, 23 juni 2021 

Landsbygdsstrategi för Varbergs kommun 23 juni 2021. 

Sammanställning av remissvar, juni 2021.  
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Utvecklingsstrategi för Varbergs kommun med fokus på landsbygden 

 

Övervägande 
Varberg gynnas av att ha ett sammanhållet strategiskt styrdokument för 

framtida landsbygdsutveckling som beskriver landsbygdens förutsättningar 

och utvecklingsmöjligheter.  

 

Varberg är en kommun i stark utveckling, en utveckling som berör hela 

kommunen. Syftet med strategin är att synliggöra landsbygdens 

förutsättningar och peka ut ett antal strategiska utvecklingsområden som i 

nästa steg kopplas till en handlingsplan med ansvarsfördelning och 

prioriteringar.  

 

Strategin ligger till grund för samverkan inom kommunen men även 

samverkan med Landsbygdsrådet, ideell och privat sektor samt dialog med 

kommunens invånare kring landsbygdens utveckling. Strategin utgör även 

underlag för framtagande kommunens ställningstagande vid framtagning 

av den regionala planen för kommersiell service. Utifrån strategins 

utvecklingsområden kan det kopplas externa medel för att utveckla 

Varbergs landsbygd.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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§ 159 Dnr KS 2021/0211 

 

Svar på dataskyddsombudets granskning av 

kommunstyrelsens hantering av 

personuppgiftsincidenter 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. översända förvaltningens beslutsförslag och redogörelse till 

dataskyddsombudet som svar på granskningen av kommunstyrelsens 

hantering av personuppgiftsincidenter. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens dataskyddsombud verkställer inom ramen för sitt uppdrag 

en löpande tillsyn över nämndens hantering av personuppgifter med 

beaktande av den allmänna dataskyddsförordningen.  

 

Under våren år 2021 har en riktad och planerad granskning verkställts över 

samtliga nämnder och bolagsstyrelser förmåga att hantera 

personuppgiftsincidenter enlig allmänna dataskyddsförordningen. 

 

Resultatet av granskningarna är sammanställda i granskningsrapporter till 

respektive nämnd/bolagsstyrelse/direktion. 

 

Det kommunövergripande resultatet har även bifogats till kommunstyrelsen i 

en sammanfattande rapport. 

 

Det har av granskningen inte framkommit annat än att kommunstyrelsen i allt 

väsentligt uppfyller flera av kraven på hanteringen av 

personuppgiftsincidenter. Det har dock framkommit att det finns avvikelser i 

hanteringen som behöver 

omhändertas. Dataskyddsombudet önskar en redogörelse över de åtgärder 

som vidtagits med anledning av de avvikelser som framkommit i granskningen 

av kommunstyrelsens hantering av personuppgiftsincidenter. 

 

Granskningen visar att kommunstyrelsen i begränsad grad har rutiner som gör 

att  

• personuppgiftsincidenter sammanställs och analyseras för att förebygga 

risker och  

• det finns en allmän kännedom i verksamheten om vad en 

personuppgiftsincident är och betydelsen av att, samt hur, den 

rapporteras. 
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Av granskningen har vidare framkommit att beslut om personuppgifter inte 

delegerats från kommunstyrelsen till dess förvaltning, vilket kan vara en god 

idé för att skapa förutsättningar för en skyndsam hantering vid incidenter som 

ska rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar. 

 

Följande förslag till åtgärder ges i rapporten.  

 

• Genomför informationsinsatser för samtliga personalgrupper i 

kommunstyrelsens förvaltning för att säkerställa att personalen ges 

förutsättningar att känna igen, undvika samt rapportera om 

personuppgiftsincidenter ändå skulle inträffa. 

• Inför former för att analysera kommunstyrelsens incidenter och 

incidenthantering i förebyggande syfte för att stärka skyddet för 

personuppgifter. 

• Säkerställ att det finns en tydlig ansvarsfördelning och resurser för 

ovanstående samt för att skyndsamt hantera incidenter som rapporteras. 

 

Som ett led i granskningen önskar dataskyddsombudet en skriftlig redogörelse 

över de åtgärder som planeras vidtas. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 24 augusti 2021, § 326. 

Beslutsförslag 9 augusti 2021. 

Rapport efter granskning av hanteringen 

av personuppgiftsincidenter, 25 maj 2021. 

Sammanfattande rapport efter granskning av hanteringen 

av personuppgiftsincidenter i Varberg kommunkoncern, 9 juni 2021. 

 

Övervägande 
Dataskyddsombudets rapporter kring kommunstyrelsens och koncernens 

personuppgiftsincidenthanteringen ger kommunstyrelsen en god bild över 

nuläget samt råd om lämpliga förbättringsåtgärder. 

 

Ytterst är det regelverket i den allmänna dataskyddsförordningen som 

reglerar vad personuppgiftsansvariga har att beakta. 

 

Ett av syftena med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda enskildas 

grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 

personuppgifter. 

 

Nedan följer en redogörelse för de åtgärder som planeras.  

 

Kommunstyrelsen planerar för en bredare informationsinsats till all 

personal om vad som gäller kring personuppgiftsincidenter och hur dessa 
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ska kunna undvikas. I samband med inbrott i Stadshus A har frågan om 

personuppgiftsincident aktualiserats och informerats om.   

När det gäller analyser av personuppgiftsincidenter så planeras detta ske 

gemensamt på förvaltningsövergripande nivå. Nuvarande bedömningsstöd 

för personuppgiftsincidenter etablerades först kvartal 2 år 2020 och tanken 

är att det ska följas upp årligen. Därmed bör en övergripande uppföljning 

kunna ske under kvartal 3 under innevarande år då även underlagen från 

dataskyddsombudets granskning kan användas i kunskapsprocessen. 

 

När det gäller att tydliggöra resurser och ansvarsfördelning för hanteringen 

av eventuella personuppgiftsincidenter beräknas det hanteras i samband 

med informationsinsatsen. En tydlig och stödjande organisation för 

dataskyddsfrågor bör avlasta övrig personals tid för hantering av olika 

frågeställningar på området. Det är en förhoppning av det kommer utvecklas 

i samband med organisering av arbetet med digital information och 

utveckling.  

 

Kommunstyrelsen har nyligen beslutat om en uppdaterad 

delegationsordning, 2021-06-22, § 141, vilken numera inkluderar lämpliga 

delegationer för det som har bäring på åtgärder enligt 

dataskyddsförordningen. 

 

När det gäller övriga så har kommunstyrelsens förvaltning redan vidtagit 

insatser vilket också understryks i rapporten.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunkansliet 
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§ 160 Dnr KS 2021/0162 

 

Svar på fråga med anledning av beslut om 

Teams-telefoni 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. översända förvaltningens förslag på svar till överförmyndarnämnden 

med anledning av inkommen fråga om beslut om införande av Teams-

telefoni. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Överförmyndarnämnden har i skrivelse daterad 6 april 2021 ställt en fråga 

till kommunstyrelsen. Frågan lyder om överförmyndarnämnden kan vara 

trygg med att kommunstyrelsen garanterar kommuninvånarnas 

grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter, 

det vill säga att informationssäkerheten fungerar på ett sätt som skyddar 

enskildas rätt till integritet och garanterar den enskildes rätt till sekretess 

av sina personuppgifter?  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 24 augusti 2021, § 327. 

Beslutsförslag 10 augusti 2021. 

Fråga med anledning av beslut om Teamstelefoni, 6 april 2021. 

 

Övervägande 
Frågan om en övergång från Skype till Teamstelefoni har hanterats av 

servicenämnden. Beslut fattades av servicenämnden den 25 februari 2021. 

Kommunstyrelsens reglemente säger att styrelsen bland annat ska fatta 

beslut om organisationsövergripande IT-lösningar. Genom facility 

management-konceptet har beslut fattats om att tjänsten telefoni ska vara 

samordnad. Beslut fattas av kommunstyrelsen, delegerat till 

kommundirektör. Vilket system för telefoni kommunen har ligger på 

servicenämndens ansvar. Servicenämnden har att samordna och utveckla 

effektiva stödfunktioner för övriga nämnder och i det ska nämnden 

tillhandahålla tjänster avseende telefoni. Av denna anledning har 

servicenämnden valt att besluta om en övergång till Teamstelefoni men 

samtidigt gett ett uppdrag till serviceförvaltningen att ta fram en 

exitstrategi i händelse av att till exempel Intergritetsskyddsmyndighetyen, 

IMY, skulle göra en tillsyn och komma till annat resultat än nämnden när 

det gäller lagring av samtalsloggen. 
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Kommunstyrelsen kallade servicenämnden till ett presidiemöte den 18 

mars 2021. Servicenämnden fick då redogöra för sitt beslut och tolkning. 

Införandet fortsatte därefter och från och med den 1 juni 2021 infördes 

Teams-telefoni istället för Skype.  

 

Serviceförvaltningen anser att i det arbetet som gjort har beaktats det behov 

av sekretess som finns i flera att kommunens verksamheter. Det innebär att 

om man väljer att ringa från sin mobiltelefon kommer det att vara ett 

traditionellt mobilsamtal i Telenors mobilnät som inte passerar Microsoft. 

Likaså om en extern part ringer upp en kommunal tjänsteperson på 

vederbörandes mobilnummer kommer inte heller detta samtal att passera 

Microsoft. Endast i de fall då man antingen ringer från Teams, blir 

uppringd på sitt fastnätsnummer eller samtalet passerar Varberg Direkt 

kommer samtalsloggen att lagras hos Microsoft.  

 

Frågan om dataskydd och överföring till tredje land är en högst aktuell 

fråga i hela Sverige. Frågan behöver bevakas och kommunen behöver vara 

beredd att följa den aktuella rättsutvecklingen. Vare sig det gäller 

telefonilösningar eller andra systemlösningar behöver alla olika 

säkerhetsaspekter utredas.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Överförmyndarnämnden 
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§ 161 Dnr KS 2021/0385 

 

Revidering av reglemente för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1.  anta reviderat reglemente för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente föreslås revideras 

med anledning av att Centrum för Livslångt Lärande, CLL, har bytt namn 

till Campus Varberg samt att särskild utbildning av vuxna har upphört som 

egen skolform och istället blivit en del av den kommunala 

vuxenutbildningen. 

 

De ändringar som föreslås avser endast korrigering av begrepp och 

borttagande av skolformen särskild utbildning för vuxna. 

 

Förslaget till reviderat reglemente innehåller inga ändringar som påverkar 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde eller uppgifter. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 24 augusti 2021, § 331. 

Beslutsförslag 10 augusti 2021. 

Förslag till reviderat reglemente för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 23 november 2020, § 65. 

 

Övervägande 
Ett par mindre revideringar av bland annat begrepp är gjorda i utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämndens reglemente. Förslaget ligger nu för slutligt 

antagande i kommunfullmäktige. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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§ 162 Dnr KS 2020/0489 

 

Redovisning av nämndernas arbete med 

program för uppföljning och insyn av 

verksamhet som utförs av privata utförare 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna nämndernas redovisningar av arbetet med program för 

2. uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 

2020. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 16 februari 2016, § 30, om ett program för 

uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. I 

programmet står att berörda nämnder i juni månad varje år översiktligt ska 

redovisa till kommunstyrelsen på vilket sätt avtal för privata utförare och 

uppdrag för kommunal regi följs upp. 

 

Redovisningen ska ske per kalenderår och lämnas in till kommunstyrelsen 

senast 30 juni efterföljande år. 

 

Hamn- och gatunämnden, förskole- och grundskolenämnden, 

servicenämnden, socialnämnden, utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har lämnat in 

redovisningar. Övriga nämnder har sedan tidigare meddelat att de bedömer 

att de inte har någon verksamhet som faller inom programmet. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 24 augusti 2021, § 332. 

Beslutsförslag 10 augusti 2021. 

Redovisningar från nämnderna. 

Kommunfullmäktige 16 februari 2016, § 30. 

Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata 

utförare. 

 

Övervägande 
Samtliga nämnder som har verksamheter som utförs av privata  

utförare har lämnat in redovisningar. 

 

Hamn- och gatunämnden arbetar löpande med att utveckla uppföljningen 

av verksamhet som utförs av privata utförare genom både avtalsöversyner 
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och dialog med upphandlingsavdelningen i samband med nya 

upphandlingar. 

 

Socialnämnden arbetar systematisk med planering, beställning och 

uppföljning av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde, såväl 

verksamhet som utförs i egenregi, som verksamhet som utförs av privata 

utförare. Nämnden tillhandahåller bland annat en jämförelsetjänst för 

kund samt information i en kundvalskatalog, i de fall enskilda kan välja 

mellan olika utförare. 

 

Inom förskole- och grundskolenämndens verksamhetsområde har skol- och 

särskoleskjutstrafik upphandlats och avtal har upprättats med 

Hallandstrafik AB. Avtalen reglerar de lagar och krav som gäller för 

verksamheten, samt vilka mål som beställaren satt som utföraren ska 

arbeta mot, samt hur uppföljning, kontroll och utveckling sker. 

 

En utförligare kvalitetsuppföljning av verksamhet som utförs av privata 

utförare ingår och redovisas som en del av utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens systematiska kvalitetsarbete. 

 

Kultur- och fritidsnämnden anger att de avtal som upprättats med privata 

utförare som motpart har utformats i samråd med 

upphandlingsavdelningen, på ett sätt som möjliggör uppföljning och 

utvärdering. 

 

Inom servicenämnden finns i upphandlingar och avtal en fastställd rutin 

med mallar för leverantörsuppföljning. Kravet på utförarens skyldighet att 

lämna uppgifter samt biträda kommunen vid uppföljning och utvärdering 

av verksamheten finns med i alla nya avtal. 

 

Det kan konstateras att det skiljer mellan nämnderna hur mycket 

verksamhet som utförs av privata utförare. Flera nämnder påpekar i sina 

redovisningar att de vid avtalstecknande säkerställer att programmets 

intentioner införlivas i avtalen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 

kommunstyrelsen godkänner nämndernas redovisningar av arbetet med 

program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare 2020. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Hamn- och gatunämnden 

Förskole- och grundskolenämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Servicenämnden 

Socialnämnden 

Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 
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§ 163 Dnr KS 2021/0176 

 

Svar på motion om att begära utträde ur 

Sjuhärads kommunalförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. avslå motionen om att begära utträde ur Sjuhärads kommunalförbund.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Reservation 
Erik Hellsborn (SD) reserverar sig mot beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

Tobias Carlsson (L) och Hanna Netterberg (M) föreslår bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till motionen. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att  

kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Olle Hällnäs (SD) har 16 mars 2021 lämnat en motion om att kommunen 

ska begära utträde ur Sjuhärads kommunalförbund.  

 

I motionen anförs att kommunen betalade 705 000 kronor till Sjuhärads 

kommunalförbund år 2020 och med tanke på hur få ärenden i 

kommunalförbundet som berör Varberg eller Halland är frågan om 

kommunen får valuta för de skattekronor som betalas för en adjungerande 

plats i styrelsen. Vidare anförs att pengarna garanterat kan användas på ett 

bättre sätt inom den kommunala verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 17 augusti 2021, § 313. 

Beslutsförslag 17 juni 2021.  

Motion från Olle Hällnäs (SD) om att begära utträde ur Sjuhärads 

kommunalförbund. 
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Övervägande 
Kommunalförbundet Sjuhärad ska tillvarata de samverkande 

kommunernas gemensamma intressen i syfte att utveckla 

gränsöverskridande samarbeten. I förbundet ingår, förutom Varbergs 

kommun med adjungerat medlemskap, Bollebygd, Borås, Herrljunga, 

Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner. 

Förbundet arbetar med frågor som berör tillväxt och regional utveckling, 

infrastruktur och transporter, kultur, miljö, samhällsplanering, utbildning 

samt social välfärd och hälsa. 
 

Det adjungerande medlemskapet för Varbergs kommuns innebär att frågor 

som rör tillväxt och regional utveckling, infrastruktur och transporter kan 

bevakas, vilket är viktigt, inte minst ur ett inlandsperspektiv och för 

kommunen i helhet. Genom medlemskapet kan kommunen påverka 

frågorna och lyfta fram dem ur kommunens perspektiv. Exempel på detta 

är remissyttranden i samband med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för 

Varberg-Göteborg samt upprustning av Viskadalsbanan, där 

Viskadalsbanans finns med som en åtgärd i Nationell plan 2018-2029.  
 

Kommunen vill även framhålla att förutom yttranden och inspel genom 

kommunalförbundet som remissinstans utgör samarbetet mellan Borås 

Högskola och Campus ett exempel på ett nära och historiskt aktivt 

samarbete mellan regionerna. Detsamma gäller även det ömsesidiga 

beroendet av Viskadalsbanan som passerar flertalet orter mellan Varberg 

och Borås. Viskadalsbanan är viktig del av kommunens infrastruktur 

tillsammans med till exempel väg 41 som passerar länsgränsen. 
 

Kommunalförbundet är även ett forum för kommunens omvärldsbevakning 

inom fler områden som är av intresse för kommunen. Medlemskapet ger till 

exempel kommunen insyn i Västra Götalandsregionens tillväxtarbete, vilket 

stärker kommunens möjligheter att lyfta fram frågor som är viktiga för 

kommunen och ökar även möjligheten att lämna synpunkter.  
 

Det är viktigt att värna etablerade samarbeten, vilket Sjuhärads 

kommunalförbund är ett exempel på, med det är även av vikt att 

regelbundet pröva nyttan av medlemskap. I kommunens bedömning 

konstateras att kommunen de senaste åren, genom kommunalförbundet, 

fått med viktiga inspel i förhandlingar som sträcker sig över lång tid och 

som inbegriper kommuner, myndigheter och andra organisationer, vilket 

varit en fördel för kommunen.  
 

I en jämförelse mellan medlemskostnaden och ovan är bedömningen att 

nyttan för kommunen överstiger kostnaden för ett årligt adjungerat 

medlemskap. Förslaget är därför att motionen ska avslås. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Protokollsutdrag: Kf 
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 § 164 Dnr KS 2021/0016 
 
 

Delegeringsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 23 juni 2021 – 

31 augusti 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över delegeringsbeslut perioden 23 juni 2021 – 31 augusti 
2021. 
 
KS 2021/0315–2 
Svar på ansökan om bidrag från Träslövsläges Båtsällskap. 
 
KS 2021/0302-2 
Yttrande angående anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion, 
Skammerhult 1:17 
 

KS 2021/0301-2 
Yttrande angående anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion, Släne 

2:1 

 

KS 2021/0300-2 
Yttrande angående anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion, 
Snödal 1:4 
 
KS 2021/0304-2 
Yttrande angående remiss om vattenverksamhet, Folkared 14:1 
 
KS 2021/0008-19 
Servitutsavtal avseende ledningar inom del av fastigheten Varberg Torpa 
12:2 
 
KS 2021/0328 
Beslut om bidrag till TURs vattenråd 
 
KS 2021/0007-10 
Överlåtelse av arrende 19189 
 
KS 2021/0007-11 
Överlåtelse av bostadsarrende 19189, Solbadsvägen 81, Varberg 
 
KS 2021/0308-2 
Svar på remiss – Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för 
perioden 2022-2027 
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KS 2021/0345-1 
Uppsägning av arrende 13022 för villkorsändring - inom del av fastigheten 
Varberg Spannarp 13:65 
 
KS 2021/0333-1 
Tillförordnad kommundirektör vid ledighet 
 
KS 2021/0308-2 
Svar på remiss – förslag till principer för att utse regionalstödskarta för 
perioden 2022-2027 
 
KS 2021/0007-14 
Överlåtelse av andel i arrenderätt 19013, Semestern 11 
 
KS 2021/0358-2 
Beslut om bidrag till skötsel av strand och strandängar 2021 
 
KS 2021/0359-1 
Beslut – Getterön 2:1, lämna inkommen anmälan utan åtgärd. 
 
KS 2021-0377-1 
Försäljning av fastigheten Varberg Siken 23. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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