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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Plats och tid Stadshus A, lokal 1109, klockan 13.30-15.10 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), 

ordförande, § 36-37, 41-57, 59-62, 

deltar inte i § 58 på grund av jäv 

Christofer Bergenblock (C), första 

vice ordförande, § 36-37, 41-57, 59-

62, deltar inte i § 58 på grund av jäv 

Jana Nilsson (S), andra vice 

ordförande, § 36-37, 41-57, 59-62, 

deltar i § 58 på grund av jäv 

Hanna Netterberg (M)  

Erland Linjer (M)  

Lena Språng (C)  

Tobias Carlsson (L), § 36-37, 41-57, 

59-62, deltar inte i § 58 på grund av 

jäv  

Morgan Börjesson (KD)  

Turid Ravlo-Svensson (S), 

ordförande, § 58  

Linda Berggren (S)  

Kent Norberg (S)  

Erik Hellsborn (SD)  

 

Tjänstgörande ersättare 

Katarina Eiderbrant (S) ersätter 

Jeanette Qvist (S) 

Peter Sjöholm (M) ersätter Ann-

Charlotte Stenkil (M), § 58 

Lars-Åke Sundberg (V) ersätter Jana 

Nilsson (S), § 58 

Christian Persson (C) ersätter 

Christofer Bergenblock (C), § 58 

Cecilia Rönn (L) ersätter Tobias 

Carlsson (L), § 58 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Peter Sjöholm (M), § 36-37, 41-57, 

59-62 

Micael Åkesson (M) 

Christian Persson (C), § 36-37, 41-57, 

59-62 

Cecilia Rönn (L), § 36-37, 41-57, 

59-62 

Lars-Åke Sundberg (V), § 36-37, 41-

57, 59-62 

Andreas Havasi (SD) 

 

 

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör, § 36-37, 41-57, 59-62, deltar inte i § 58 på 

grund av jäv 

Sofie Verdin, kommunsekreterare 

Cecilia Strömer, stadsbyggnadschef, § 37 

Claus Pedersen, planchef, § 37 

Tomas Johansson, vice ordförande, byggnadsnämnden, § 37 

Utses att justera Kent Norberg (S) 
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Sekreterare Sofie Verdin Paragraf 36-37, 41-62 

Ordförande 

 

 

Ann-Charlotte Stenkil (M)                    Turid Ravlo Svensson (S) 

§ 36-37, 41-57, 59-62                             § 58 

Justerande Kent Norberg (S) 
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 § 36 Dnr KS 2020/0638 

 

Ändring av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna förslag på ändringar i dagordningen.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkänner ändringar i dagordningen enligt följande: 

 

• extra ärende Fullmakt till stämmoombud 2021 – Varbergs stadshus AB 

tillkommer. 

• extra ärende Fullmakt till stämmoombud – Kommuninvest tillkommer. 

• extra ärende Svar på remiss – Regional vattenförsörjningsplan för 

Hallands län tillkommer.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 37 Dnr KS 2020/0638 

 

Information om pågående och planerade 

detaljplaner 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Stadsbyggnadskontoret informerar om pågående och planerade 

detaljplaner i Varbergs kommun. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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§ 41 Dnr KS 2021/0072 

 

Ny översiktsplan för Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram en ny 

översiktsplan för Varbergs kommun 

2. att införliva, analysera och implementera jämställdhetsperspektivet 

som en del i översiktsplanen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Reservation 
Erik Hellsborn (SD) reserverar sig mot beslutet avseende tilläggsförslaget. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katarina Eiderbrant (S), Christofer Bergenblock (C), Tobias Carlsson (L), 

Linda Berggren (S) och Jana Nilsson (S) föreslår tillägget att 

kommunstyrelsen beslutar att införliva, analysera och implementera 

jämställdhetsperspektivet som en del i översiktsplanen. 

 

Erik Hellsborn (SD) föreslår avslag på tilläggsförslaget. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag 

och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Ordförande ställer därefter fråga om bifall eller avslag på Katarina 

Eiderbrants (S) med fleras tilläggsförslag och konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget. 

 

Beskrivning av ärendet 
Den gällande översiktsplanen för kommunen antogs av 

kommunfullmäktige 15 juni 2010, § 69. Sedan antagandet 2010 har 

kommunen kompletterat översiktsplanen med ett flertal fördjupningar. 

Därtill har ett antal övergripande strategidokument antagits med syftet att 

utveckla, ta fram analyser och utarbeta intentioner utefter översiktsplanen.  

 

Under 2020 har en översyn av Varbergs kommuns översiktsplan gjorts. 

Den sammanvägda bedömningen är att den kommunövergripande 

översiktsplanen har tappat i aktualitet på en del områden. Det rör bland 

annat hur översiktsplanen, i sin vägledning för kommunen som helhet, tar 

hänsyn till de nationella hållbarhetsmålen, exploatering av jordbruksmark 

och nya krav på klimatanpassning utifrån gällande lagstiftning.  
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Förslaget är att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram en 

ny, kommuntäckande översiktsplan för Varbergs kommun. Uppskattad 

tidplan för arbetet är perioden 2021–2024. Översiktsplanen ska fungera 

som ett planeringsunderlag för kommunala förvaltningar och bolag, för 

exploatörer och andra intressenter inklusive kommuninvånarna. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 16 mars 2021, § 95. 

Beslutsförslag 2 mars 2021. 

PM – framtagande av ny översiktsplan, 2 mars 2021. 

Översyn av Varbergs kommuns översiktsplan, kunskapsunderlag, 16 

december 2020. 

 

Övervägande 
Översiktsplanen visar kommunens ställningstagande för hur mark- och 

vattenområden kan användas långsiktigt och hur den byggda miljön kan 

utvecklas och bevaras.  Den ligger till grund för kommunens och andra 

myndigheters beslut. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande för 

myndigheter och enskilda. Det innebär att slutliga avvägningar mellan 

enskilda och allmänna intressen sker först i detaljplaneprocessen. 

Förvaltningen har, tillsammans med övriga berörda förvaltningar, bedömt 

att det finns ett behov av en ny kommuntäckande översiktsplan för 

Varbergs kommun. Syftet är att underlaget ska fungera som ett fullgott stöd 

i den kommunala planeringen. Framtagandet följer process enligt plan- och 

bygglagen, PBL.  

 

Planen möjliggör för en långsiktig utveckling av kommunen och för ett 

växande Varberg. Den kommuntäckande översiktsplanen som antogs av 

kommunfullmäktige 15 juni 2010, § 69, gäller fram tills antagandet av en ny 

översiktsplan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden  

Hamn- och gatunämnden 
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§ 42 Dnr KS 2021/0142 

 

Återrapportering - VA-utbyggnadsplan 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. klassificera om VA-planområde Torpa Kyrkby (17) från VA-

utredningsområde till VA-utbyggnadsområde. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har under hösten 2020 och våren 2021 

arbetat med framtagna åtgärdspunkter i VA-utbyggnadsplan. Arbetet har 

genomförts i VA-gruppen som är en förvaltnings- och bolagsövergripande 

arbetsgrupp. Återrapportering för enskilda åtgärdspunkter redovisas i 

bifogat informationsmaterial som även innehåller reviderad åtgärdsplan för 

år 2021. 

 

För åtgärd 11 skulle det för VA-planområdet Torpa Kyrkby (17) utredas hur 

VA-försörjningen bör ordnas vid eventuellt tillkommande byggnation. 

Utredningen tidsattes att utföras mellan år 2020–2021.  

 

Utredningen visar på att området är tätbebyggt och möjligheterna för den 

befintliga bebyggelsen att anlägga nya avlopp enligt för dagens standard är 

begränsade. Befintliga avlopp har stora behov av att ses över och risk finns 

för påverkan på människors hälsa och miljön. Föreslagen ändring förs in i 

VA-utbyggnadsplanen.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 23 mars 2021, § 108. 

Beslutsförslag 9 mars 2021. 

VA-utredning Torpa Kyrkby, daterad 9 mars 2021. 

VA-utbyggnadsplan återrapportering 2021 

Bilaga 4 Åtgärder för VA-utbyggnadsplan 2021 

 

Övervägande 
Förslaget är att VA-planområdet Torpa Kyrkby (17) klassificeras som ett 

VA-utbyggnadsområde och att det till nästa års revidering finns en 

framtagen tidplan för när allmänt VA kommer att byggas ut i och till 

området. 

 

Den övergripande tidplanen för utbyggnad av VA-utbyggnadsområden är 

för närvarande satt till och med år 2032. Detta innebär att det är potentiellt 

en lång tid innan VA-utbyggnad kan bli aktuell för Torpa Kyrby, trots ett 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-03-30 8 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

identifierat ansvar för kommunen och ett behov för den befintliga 

bebyggelsen. Utbyggnadstakten är i förhållande till planerade och 

kommande VA-utbyggnadsområden för lång. Länsstyrelsen handlägger för 

närvarande två områden där kommunens ansvar enligt § 6 i Lag om 

allmänna vattentjänster, LAV, utreds. Ytterligare cirka 50-70 VA-

planområden kommer att bedömas enligt framtagen modell i VA-

utbyggnadsplanen samt genomgång av alla befintliga verksamhetsområden 

där tjänsten för dagvatten inte är med. Detta kommer innebära stora 

konsekvenser för tidplanen, som kommer behöva diskuteras framledes. Det 

bör övervägas om en deadline för när ett område klassificerats som ett VA-

utbyggnadsområde ska vara utbyggt. 

 

Andra konsekvenser att beakta är vad som händer under tiden till dess 

allmänt VA byggs ut, till exempel om nya bostäder får byggas och hur den 

enskilda VA-anläggningen ska lösas. Provisoriska lösningar kan få 

betydande påverkan på människors hälsa och miljön medan anläggningar 

som uppfyller ställda krav kan innebära ekonomiska konsekvenser. VA-

gruppen har identifierat ett behov av att ta fram en handlingsplan för hur 

förfrågningar inom VA-planområden och framförallt VA-

utbyggnadsområden ska hanteras och då den kan få stor påverkan på 

nybyggnation i Varberg ska denna förankras politiskt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Vatten och miljö i Väst AB, VIVAB 
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§ 43 Dnr KS 2021/0121 

 

Naturvårdsavtal gällande kustheden och del av 

betesmarken inom fastigheten Bua 10:248 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna upprättat naturvårdsavtal med Länsstyrelsen Hallands län, 

avseende kustheden och del av betesmarken inom fastigheten Bua 

10:248. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Hallands län har sedan 2013 gjort skötselåtgärder för 

kustheden vid Båle, del av Bua 10:248, genom naturvårdsavtal med 

Varbergs kommun. Tidigare avtal löpte ut under 2020 och Länsstyrelsen 

önskar nu teckna nytt avtal för området samt utöka området till 

närliggande betesmark. Här finns bland annat vresros som bör bekämpas. 

Avtalet löper på 10 år och upphör därefter utan uppsägning. 

 

Genom ett naturvårdsavtal kan Länsstyrelsen i Hallands län i dialog med 

Varbergs kommun genomföra skötselinsatser, såsom röjning och bränning, 

för att förstärka områdets värden. Syftet med naturvårdsavtalet är att 

fortsatt kunna bevara och utveckla de olika naturtyper, samt bevara 

rödlistade arter, som finns i området. Avtalet bidrar till att uppfylla 

miljökvalitetsmål för ett rikt djur- och växtliv. 

 

Inom området finns den kommunala badplatsen Båle och en bit mark 

arrenderas ut för bete.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 16 mars 2021, § 102. 

Beslutsförslag 18 februari 2021. 

Naturvårdsavtal inom del av Bua 10:248. 

 

Övervägande 
Kustnära sandmarker är en naturtyp som hyser en stor biologisk mångfald 

och utgör hem för många hotade arter. Miljöer i kombinationen av öppen 

sand och blomrika marker minskar i landskapet och det krävs därför 

skötselinsatser för att bevara och förstärka sandmarkernas biologiska 

värden. 

 

Kommunen upplever att Länsstyrelsens tidigare skötselinsatser har 

fungerat bra på området och det har inte hindrat allmänheten från att 
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nyttja området för rekreation och friluftsliv. Länsstyrelsen har även 

liknande naturvårdsavtal på andra delar av Väröhalvön. 

 

Stranden Båle är en kommunal badplats som underhålls av hamn- och 

gatuförvaltningen. Naturvårdsavtalet utgör inget hinder för hamn- och 

gatuförvaltningens fortsatta skötsel av denna eller gällande badplan. 

 

Betesmarken är idag utarrenderad. Detta naturvårdsavtal kommer inte 

påverka arrendatorns rätt att nyttja området eftersom betesdriften är en 

förutsättning för att bevara de biologiska värden för området. 

 

Området är utpekat som värdefull ängs- och betesmark och ingår i 

kommunens naturvårdsprogram, nr 101 Båtafjorden. I den fördjupade 

översiktsplanen Norra kustens finns inga intressen utpekade för området. 

 

Ett 10-årigt naturvårdsavtal för det aktuella området bedöms inte stå i 

konflikt med nuvarande planeringsunderlag, detaljplaner eller andra 

intressen utpekade av kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning ser 

positivt på att Länsstyrelsen vill förlänga och utöka området för 

naturvårdsinsatser.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Länsstyrelsen Hallands län 

Samhällsutvecklingskontoret 
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§ 44 Dnr KS 2021/0167 

 

Överföring av Kallbadhuset 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

1. Kallbadhuset överförs till Varbergs Fastighets AB genom att byggnaden 

säljs till bolaget för marknadspris 

2. överlåtelsen av fastigheten från primärkommunen till Varbergs 

Fastighets AB sker 1 juli 2021 till en köpeskilling om 3 500 000 kronor 

3. utge ett driftsbidrag till Varbergs Fastighets AB om 500 000 kronor 

årligen till dess fastigheten visar positivt driftsnetto, som längst i tio år. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 17 mars 2015, § 38, att ge 

kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda och genomföra 

renodling av fastighetsägandet i kommunen.  

 

Syftet med uppdraget är att identifiera fastigheter som inte ingår i 

huvuduppdraget och kärnverksamheten för var och en av parterna.  

 

Renodlingen utgår från följande uppdelning av fastighetsägandet i 

kommunkoncernen:  

 

Varbergs Kommun 

Samhällsfastigheter såsom skolor, förskolor, idrottsanläggningar, 

administrativa lokaler etcetera med Varbergs Kommun som primär 

hyresgäst.  

 

Varbergs Fastighets AB 

Kommersiella fastigheter såsom kontor, hotell, lokaler för hamnverksamhet 

samt övriga lokaler av strategiskt och kulturhistoriskt värde med annan 

hyresgäst än Varbergs kommun.  

 

Varbergs Bostad AB 

Bostäder.  

 

Varberg Energi AB 

Fastigheter som krävs för distribution eller produktion av energi.  

 

Varberg Vatten AB 

Fastigheter för vatten- och avfallsverksamhet. 
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Med anledning av den genomförda översynen av fastighetsägandet är 

förslaget att Varbergs Fastighets AB tar över förvaltningen av Kallbadhuset 

och att fastigheten säljs till bolaget till marknadspris.  

 

Efter överföring av Kallbadhuset från kommunen till Varbergs Fastighets 

AB ansvarar Varbergs Fastighets AB för att tillgodose att nuvarande nivå på 

tillgänglighet till kallbadhuset för allmänheten kvarstår.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 23 mars 2021, § 111. 

Beslutsförslag 10 mars 2021.  

Kommunfullmäktige 17 mars 2015, § 38. 

 

Övervägande 
Varbergs Fastighets AB har sedan tidigare förvärvat Varmbadhuset, 

Rådhuset, Hamnpaviljongen, Tullhuset och Fästningsterassen. 

Överföringarna är gjorda i enlighet med uppdraget att renodla 

fastighetsägandet i Varbergs kommun.   

 

Förslaget om överföring av Kallbadhuset har sitt ursprung i den pågående 

renodlingen av fastighetsägandet, men det finns även ett intresse av att 

säkerställa att Kallbadhusets kommersiella del nyttjas på ett sätt som tjänar 

den tänkta utvecklingen av området.  

 

Bedömningen är att det finns fördelar med att samla hanteringen av 

kommunala fastigheter som har ett både kulturellt och kommersiellt värde 

hos en kommunal aktör med branschkännedom.   

 

Utifrån den pågående renodlingen av fastighetsägandet anser 

kommunstyrelsens förvaltning att Kallbadhuset ska överföras till 

fastighetsbolaget och hanteras tillsammans med de kriterier som gäller för 

kulturella och kommersiella fastigheter. Varbergs Fastighets AB har genom 

sin förvaltning av kulturella och kommersiella fastigheter visat en lyhördhet 

för ett övergripande kommunalt synsätt och är således den mest lämpade 

förvaltaren av fastigheten.  

 

Med det som bakgrund är uppfattningen att en överlåtelse av Kallbadhuset 

till fastighetsbolaget står i överensstämmelse med kommunens intentioner i 

den pågående renodlingen av fastigheter. 

 

Ekonomi  

Kallbadhuset har idag ingen möjlighet att bära sina egna kostnader utan 

har de senaste tio åren visat på ett genomsnittligt driftsunderskott på 560 

000 kronor årligen. Fastigheten står inför större underhållsbehov och cirka 

4 600 000 kronor i underhåll (fjärrvärme, tak och invändiga ytskikt) har 
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aktiverats under 2020 och ytterligare 3 350 000 kronor (landgång, pålar 

och invändiga ytskikt) väntas aktiveras under det inledande halvåret med 

kommunen som ägare. Avskrivningarna på det aktiverade underhållet 

kommer innebära att driftsunderskottet från 2021 och framåt väntas bli 

runt 800 000 kronor per år. 

 

Ytterligare underhåll är planerat efter övertagandet av Varbergs Fastighets 

AB och avser då fasaden. Utgiften är beräknad till 5 800 000 kronor och 

finansieras utav bolaget på affärsmässiga grunder men ett 

nedskrivningsbehov kan uppstå vid större underhållsinsatser.  

 

Fastigheten är värderad av två oberoende värderare i februari 2021 och det 

bedömda värdet uppgår till 2 000 000–5 000 000 kronor. Ett medelvärde 

på fastigheten blir då 3 500 000 kronor. Fastigheten är svår att värdera då 

det finns få jämförbara objekt. 

 

Bokfört värde bedöms vara cirka 8 150 000 kronor vid halvårsskiftet 2021. 

 

För att möjliggöra en överföring av fastigheten behöver kommunen 

garantera ett driftsbidrag till Varbergs fastighets AB motsvarande 500 tkr 

årligen till dess att bolaget kan påvisa att fastigheten är lönsam vilket 

beräknas ske inom sju år. Driftsbidraget betalas ut som längst i tio år. Årlig 

avstämning avseende driftsbidragets storlek görs mellan ekonomikontoret 

och Varbergs Fastighets AB. 

 

Driftsbidraget till Varbergs Fastighets AB finansieras enligt följande. Den 

ram som finns sedan tidigare på 135 000 kronor samt den tillkommande 

ramen avseende kapitalkostnader för gjorda investeringar 2020 på 272 000 

kronor förs över till kommunstyrelsen från servicenämnden. Det 

kompletteras med ytterligare 93 000 kronor från de medel som reserverats 

för tillkommande kapitalkostnader för de investeringar som görs 2021. 

Dessa tre delar ger sammanlagt 500 000 kronor. 

 

En försäljning till ett bedömt marknadsvärde på 3 500 000 kronor vid 

halvårsskiftet 2021 innebär en reaförlust på 4 650 000 kronor. 

 

Reaförlusten och det årliga driftsbidraget till Varbergs Fastighets AB ska 

dock ställas mot det eviga driftsunderskott som fastigheten visar i 

kommunal regi. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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§ 45 Dnr KS 2017/0309 

 

Uppsägning av avtal avseende genomförande 

av fastighetsinvesteringar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. säga upp avtal mellan kommunstyrelsen och Varbergs Fastighets AB 

avseende genomförande av fastighetsinvesteringar daterat 3 maj 2017  

2. ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att initiera förhandling till 

nytt avtal som ska gälla från det att nuvarande avtal avslutas 31 

december 2021.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 20 maj 2017, § 135, om avtal mellan 

kommunstyrelsen och Varbergs Fastighets AB avseende genomförande av 

fastighetsinvesteringar. Avtalet utarbetades av samhällsutvecklingskontoret 

och Varbergs Fastighets AB i samråd med ekonomikontoret. 

 

Nuvarande avtal fastställer det uppdrag Varbergs Fastighets AB har i 

fastighetsinvesteringsprocessen och förtydligar detsamma, samt svarar på 

frågor kring ekonomisk ersättning och arbetsmiljöansvar när bolaget 

arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med kommunstyrelsens 

förvaltning som beställare. Nuvarande avtalsperiod löper ut 31 december 

2021.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 23 mars 2021, § 124. 

Beslutsförslag 11 mars 2021. 

Avtal mellan kommunstyrelsen och Varbergs Fastighets AB avseende 

genomförande av fastighetsinvesteringar. 

Kommunstyrelsen 30 maj 2017, § 135. 

 

Övervägande 
Nuvarande avtalsperiod löper ut 31 december 2021, och förlängs därefter i 

3-årsperioder. Uppsägning av avtalet ska ske 9 månader innan avtalstidens 

utgång.  

 

Sedan nuvarande avtal tecknades har fastighetsinvesteringsprocessen 

beslutats. Det innebär att både förtydliganden och tydliggöranden behöver 

inarbetas i ett nytt avtal. Det handlar till exempel om att förtydliga och 

tydliggöra samband i hur fastighetsinvesteringarna genomförs från tidiga 

skeden till slutförande.  
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Varbergs fastighets AB 

Ekonomikontoret  
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§ 46 Dnr KS 2020/0626 

 

Arrendeupplåtelse för pumptrack/cykelbana 

inom fastigheten Charnockiten 1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna förslag till arrendekontrakt, undertecknat av arrendatorn den 

27 november 2020, avseende mark för pumptrack/cykelbana inom 

fastigheten Charnockiten 1.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs MTB har inkommit med önskemål om att få uppföra en 

pumptrack/cykelbana inom fastigheten Charnockiten 1. Den berörda ytan 

är enligt detaljplan avsedd för idrottsändamål och gränsar till både 

skatebana och idrottshall. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till arrendekontrakt. 

Avtalsperioden sträcker sig från den 1 januari 2021 till 30 juni 2025. 

Uppsägningstiden är 6 månader. Om avtalet inte sägs upp av endera part 

löper det på med 2 år i taget. Den årliga arrendeavgiften för 

arrendeupplåtelsen är beräknad till 4 120 kronor och uppräknas mot 

konsumentprisindex med januari 2021 som grund. 

 

Arbetsutskottet beslutade 12 januari 2021, § 13, att ge kultur- och 

fritidsnämnden och förskole- och grundskolenämnden möjlighet att yttra 

sig över framtaget förslag till arrendeupplåtelse. Nämnderna tillstyrker 

förslaget om arrendeupplåtelse för pumptrack/cykelbana inom 

Charnockiten 1. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 16 mars 2021, § 103. 

Beslutsförslag 8 mars 2021. 

Arrendeavtal 11116 – Charnockiten 1. 

Arbetsutskottet 12 januari 2021, § 13. 

Kultur- och fritidsnämnden, 2 mars 2021, § 28. 

Förskole- och grundskolenämnden, 1 mars 2021, § 2. 

 

Övervägande 
Arrendekontraktet överensstämmer med liknande upplåtelser i området. 

Kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på placering av 

pumptrack/cykelbana i närheten av andra verksamheter för 

idrottsändamål. 
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Förskole- och grundskolenämnden har inget att invända och tillstyrker 

förslaget om arrendeupplåtelse för pumptrack/cykelbana för Varbergs MTB 

inom fastigheten Charnockiten 1. 

 

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker också förslaget. Förvaltningen har 

varit med i den dialog som förts med föreningen Varbergs MTB och 

Samhällsutvecklingskontoret. Att samla skate-, pumptrack- och 

mountainbike-åkare på detta sätt kan ge bra synergieffekter vad gäller 

klubbarnas medlemmar men också alla andra ungdomar. Förvaltningen ser 

positivt på att idrott- och fritidsaktiviteter ökar inom kommunen och att 

mark utvecklas för folkhälsa och föreningsliv.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 
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§ 47 Dnr KS 2021/0114 

 

Månadsrapport februari 2021 - 

kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna månadsrapport februari 2021 för kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt rapportering avseende 

kommunstyrelsens verksamhet januari till februari 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 16 mars 2021, § 94. 

Beslutsförslag 2 mars 2021.  

Månadsrapport februari 2021 – kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 48 Dnr KS 2021/0159 

 

Månadsrapport februari 2021 - Varbergs 

kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna månadsrapport februari 2021 för Varbergs kommun 

2. kalla socialnämnden till ett extra dialogsamtal med kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har med underlag från kommunens 

nämnder sammanställt Månadsrapport februari för Varbergs kommun 

avseende perioden januari till februari 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 23 mars 2021, § 117. 

Beslutsförslag 14 mars 2021. 

Månadsrapport februari 2021 Varbergs kommun. 

 

Övervägande 
Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden redovisar båda negativa 

prognoser för året. Socialnämnden skriver i sin rapport att underskottet 

kan bli större än prognostiserade -7 000 000 kronor och kallas därför till 

ett uppföljande samtal med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Februarirapporten är årets första avstämning av verksamhetens utveckling 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Prognosen efter februari visar på ett resultat 

om 268 000 000 kronor, vilket är 195 000 000 kronor bättre än årets 

budgeterade resultat. Budgetavvikelsen förklaras till stor del av den nya 

Getteröbron som kommunen tar emot från Trafikverket. Budgeten för 2021 

baserades på ett övertagande av bron under 2020. Slutbesiktningen drog 

emellertid ut på tiden och övertagandet förväntas nu ske under våren 2021. 

Värdet på bron beräknas till 155 000 000 kronor. Även årets skatteintäkter 

förväntas bli högre än budgeterat och avviker positivt med 70 000 000 

kronor. De förbättrade skatteintäkterna förklaras av att SKR har justerat 

upp skatteunderlagets förväntade ökningstakt 2020–2022 jämfört med den 

utveckling som årets budget baseras på. 
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Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en negativ 

avvikelse mot budget för året. Båda nämnderna anger pandemins 

konsekvenser som orsak till de negativa avvikelserna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder 

Ekonomikontoret 
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§ 49 Dnr KS 2019/0494 

 

Uppföljning Intern kontroll 2020 - 

kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2020. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I 6 kap. 6 § kommunallagen anges bestämmelser för intern kontroll. 

Kommunens nämnder ska var och en inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 

samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

 

Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta en plan för den 

interna kontrollen. Planen ska bygga på en riskanalys och redovisa de 

kontrollmoment som ska genomföras under året.  

 

I samband med att planen för intern kontroll antas ska varje nämnd också 

lämna en sammanfattning av gjorda kontroller under föregående år där 

upptäckta brister lyfts fram och analyseras.  

 

I dokumentet uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 

redovisas resultatet av de kontrollmoment som genomförts under 2020.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att de kontroller som genomförts inte visat 

några allvarliga brister. Däremot uppmärksammas en rad 

förbättringsarbeten och åtgärder som förvaltningen behöver genomföra.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 23 mars 2021, § 115. 

Beslutsförslag 8 mars 2021.  

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2020. 

 

Övervägande 
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt att veta hur det 

går i verksamhet och ekonomi. Det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete 

för att få nöjda kunder, förebygga riskfyllda situationer, arbeta effektivare 

och få bättre rutiner. En god intern kontroll är ett lagkrav men också en 
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viktig förutsättning för styrning och uppföljning av kommunstyrelsens 

verksamhet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga kontorschefer på 

kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 50 Dnr KS 2020/0117 

 

Plan för intern kontroll 2021 - kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. anta intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I 6 kap. 6 § kommunallagen framgår bestämmelser för intern kontroll. 

Kommunens nämnder ska var och en inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 

samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

 

Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta en plan för den 

interna kontrollen. Planen ska bygga på en riskanalys och redovisa de 

kontrollmoment som ska genomföras under året.  

 

I plan för Intern kontroll 2021 anges de risker och kontrollmoment som 

ingår i kommunstyrelsens interna kontroll 2021.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 23 mars 2021, § 116. 

Beslutsförslag 8 mars 2021.  

Plan för intern kontroll 2021, Kommunstyrelsen 

 

Övervägande 
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt att veta hur det 

går i verksamhet och ekonomi. Det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete 

för att få nöjda kunder, förebygga riskfyllda situationer, arbeta effektivare 

och få bättre rutiner. En god intern kontroll är ett lagkrav men också en 

viktig förutsättning för styrning och uppföljning av kommunstyrelsens 

verksamhet.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 51 Dnr KS 2021/0116 

 

Årsredovisning 2020 - Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. godkänna årsredovisning 2020 för Varbergs kommun. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige 

om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2020. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 16 mars 2021, § 91. 

Beslutsförslag 5 mars 2021. 

Årsredovisning 2020 – Varbergs kommun. 

Nämndernas inrapporterade årsredovisningar. 

 

Övervägande 
Under perioden 2020–2023 har kommunkoncernen fokus på fyra 

strategiska målområden och nio prioriterade mål, beslutade av 

kommunfullmäktige. 

 

I årsredovisningen görs en första avstämning av målarbetet. Sammantaget 

är bedömningen att kommunkoncernen har kommit en bit på väg mot 

måluppfyllelse inom samtliga målområden och att det tagits steg framåt 

under året trots den rådande situationen med pandemin som försvårat 

vissa aktiviteter. 

 

Varberg fortsätter att växa, även om årets befolkningstillväxt var något 

lägre än tidigare år och än förväntat. Tillväxten ställer ökade krav på 

organisationen inom i stort sett alla områden. Det ökande behovet av 

bostäder, lokaler, infrastruktur, omsorg och service hanteras samtidigt som 

den befintliga löpande verksamheten ska fortsätta fungera och utvecklas. 

 

Investeringsplanen för 2020 rymde flera investeringsprojekt för att öka 

kapaciteten i förskolor, skolor och boenden. Till detta kom investeringar i 

bland annat infrastruktur för en hållbar stadsutveckling och nya idrotts- 

och fritidsanläggningar, bland annat kommunens nya bad- och 

simanläggning Pingvinen. Under året användes drygt 75 procent av det 

budgeterade investeringsutrymmet med en nettoutgift om totalt 673 

miljoner kronor. 
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Det ekonomiska resultatet för kommunkoncernen 2020 uppgår till 280 

miljoner kronor och avviker positivt från budget med drygt 116 miljoner 

kronor. Kommunen bidrar med 153 miljoner kronor till 

kommunkoncernens resultat, vilket är 98 miljoner kronor mer än budget. 

 

Antalet tillsvidareanställda medarbetare fortsätter att öka och är nu uppe i  

4 568 personer. Rekryteringsbehovet är fortsatt högt och kommunen 

arbetar på flera plan för att attrahera nya medarbetare och säkerställa olika 

slags kompetens inför framtiden. 

 

Ekonomi  

Kommunens två finansiella mål handlar om resultat- och soliditetsnivå. 

Resultatet för 2020 på 153 miljoner kronor överstiger det finansiella målet 

om en genomsnittlig resultatnivå på 135 miljoner kronor per år under 

perioden 2017–2025. Soliditeten har försämrats något jämfört med tidigare 

år, till 58 procent, men ligger i linje med budgeten för 2020 som angav en 

försämrad soliditet. Beaktat tidigare års resultat- och soliditetsnivåer och 

planerade nivåer för åren 2021–2025 kommer de finansiella målen att 

uppnås. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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§ 52 Dnr KS 2021/0062 

 

Hantering av nämndernas över- och underskott 

2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna förslag till justering av nämndernas resultatreserv 2020 

enligt beslutsförslag daterat 4 mars 2021 med ändringen att 

byggnadsnämnden får överföra 563 000 kronor, vilket är upp till taket 

för nämndens resultatreserv om 2 miljoner kronor. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

I samband med bokslut för kommunen uppvisar nämndernas drift i regel 

en viss budgetavvikelse. Denna avvikelse, positiv eller negativ, kan i vissa 

fall ackumuleras och utgöra en nämnds resultatreserv.  

 

Över- eller underskott upp till 0,5 procent av beslutad driftsbudget överförs 

regelmässigt enligt Riktlinje för god ekonomisk hushållning. Om 

överskottet är mer än 0,5 procent av beslutad driftsbudget kan nämnden 

begära hos kommunstyrelsen om överföring till resultatreserv. 

  

Underskott balanseras regelmässigt, och beror underskottet på händelser 

utanför nämndens kontroll kan nämnden begära hos kommunstyrelsen att 

den del av underskottet som överstiger 0,5 procent inte överförs.  

 

Nämndernas resultatreserver justeras med över- eller underskott inom 

maxbeloppet. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 16 mars 2021, § 92 

Beslutsförslag 4 mars 2021.  

 

Övervägande 
År 2020 har varit speciellt på grund av Covid-19 och har påverkat 

nämndernas verksamhet och resultat på många olika sätt. Därav är det 

svårt att värdera hur stor del av nämndernas resultat som förklaras av 

pandemins effekter. Bedömningen är därför att de över- eller underskott 

som uppstått under året avskrivs förutom den regelmässiga överföringen 

med undantag för socialnämnden där hela underskottet avskrivs.   

 

Överförmyndarnämnden 

Nämnden redovisar för året ett överskott om + 0,6 miljoner kronor.  
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Nämnden begär en överföring på 0,4 miljoner kronor, kopplat till att 

överskottet är en indirekt effektivisering på grund av att verksamheten haft 

kort om personal i tjänst under året.  

 

Förslaget skiljer sig från nämndens och är att reserven justeras med + 

28 000 kronor, den regelmässiga överföringen på 0,5 procent.  

 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen redovisar för året ett underskott om - 18,8 miljoner 

kronor. Exploateringsverksamheten samt försäljning av arrendetomter 

redovisar sammantaget ett underskott mot budget på - 38,4 miljoner 

kronor.  

 

Kommunstyrelsens egen verksamhet redovisar ett överskott på 19,6 

miljoner kronor. Nämnden föreslår att underskottet för 

exploateringsverksamhet och försäljning av arrendetomter inte avräknas 

mot resultatreserven då detta är poster som kommunstyrelsen tidsmässigt 

har svårt att styra över och inte en del av egna verksamheten.  

 

Kommunstyrelsens ingående reserv är 4,6 miljoner kronor och maxtaket är 

4,9 miljoner kronor, kommunstyrelsen föreslår en överföring av 0,3 

miljoner kronor av årets överskott till reserven.  

 

Förslaget skiljer sig inte från nämndens förslag.  

 

Förskole- och grundskolenämnden  

Nämnden redovisar för året ett överskott på 6,1 miljoner kronor.  

Efter justering för den återbetalningen av överskott av måltider från 

servicenämnden med 2,1 miljoner kronor återstår ett överskott på 4 

miljoner kronor. Nämnden önskar överföra kvarvarande överskott på 4 

miljoner kronor, vilket är inom ramen för den regelmässiga överföringen.   

 

Förslaget skiljer sig inte från nämndens.  

 

Socialnämnden  

Socialnämnden redovisar en avvikelse med - 12,4 miljoner kronor mot 

budget. I resultatet finns ett underskott i verksamheten för 

ensamkommande barn på cirka - 5,8 miljoner kronor. Verksamheten för 

ensamkommande barn finansieras via den statliga ersättningen från 

Migrationsverket. Socialnämnden ser inte att det i nuläget är möjligt att 

bedriva denna verksamhet till den ersättning som erhålls från 

Migrationsverket. 

 

Nämndens verksamhet har under år 2020 kraftigt påverkats av den 

pågående pandemin. Ekonomiska konsekvenserna har i huvudsak ersatts 

av Socialstyrelsen, perioden februari till och med november. För december 
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månad har det inte funnits möjlighet att återsöka merkostnaderna. Dessa 

merkostnader uppgår till cirka 3 miljoner kronor och består av 

personalförstärkningar, ökade sjuklönekostnader samt kostnader för 

skyddsmaterial. 

 

Nämnden yrkar på att merkostnaderna, 3 miljoner kronor, inte ska belasta 

nämndens resultatreserv.   

 

Förslaget skiljer sig från nämnden och är att hela underskottet på - 12,4 

miljoner kronor avskrivs. Pandemin har under året gjort det svårt för 

nämnden att genomföra nödvändigt omställningsarbete. Förslaget är därför 

att nämndens underskott inte överförs till resultatreserven. Med 

oförändrad reserv uppgår socialnämndens utgående reserv till 8,2 miljoner 

kronor.  

 

Byggnadsnämnden 

Nämnden redovisar ett överskott på + 1,5 miljoner kronor. Nämnden anger 

att avdelningarna har arbetat med att effektivisera processer och arbetssätt 

vilket resulterat i högre intäkter ihop med en lägre kostnadssida då 

nämnden har klarat att bedriva handläggning på färre personer. 

Bygglovsavdelningen har arbetat med att specialisera handläggare för att 

skapa större effektivitet vilket har gett resultat. Nämnden önskar överföra 

hela överskottet.  

 

Förslaget är att byggnadsnämnden får överföra 563 000 kronor, vilket är 

upp till taket för nämndens resultatreserv om 2 miljoner kronor. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Nämnden redovisar för året ett överskott om + 1,3 miljoner kronor. 

Överskottet beror till större del på lägre personal- och 

verksamhetskostnader som effekt av covid-19, och det tillsynsuppdrag 

nämnden har fått från folkhälsomyndigheten, att utöva tillsyn av trängsel. 

Nämnden har omfördelat resurser från den intäktsfinansierade 

verksamheten vilket resulterat i lägre intäkter. På grund av det har inte 

vakanta tjänster eller extra resurser tillsats, redovisar därav låga 

personalkostnader och ses som en ofrivillig effektivisering av 

verksamheten.  

Nämndens nuvarande reserv uppgår till + 1 miljoner kronor, maxbeloppet 

är enligt riktlinjerna 2 miljoner kronor. Nämnden ansöker därför om 

överföring av 1 miljoner kronor av det totala överskottet på 1,3 miljoner 

kronor.  

 

Förslaget skiljer sig från nämndens och är att reserven justeras med+ 

60 000 kronor, den regelmässiga överföringen på 0,5 procent.  
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Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på + 1,2 miljoner kronor. 

Mediakostnaderna har varit 1 miljon kronor lägre i år på grund av det milda 

vädret och många anläggningar varit nedstängda under del av året. 

Kommande år kan det slå åt andra hållet och medlen kan behövas.   

 

Även bidragskostnaderna har varit lägre under året vilket beror på att vissa 

bidragsarter inte nyttjats fullt ut på grund av covid-19. Nedstängningar och 

begränsningar resulterade i färre ansökningar. Föreningar kommer att 

behöva extra stöd även under 2021 då pandemin fortsätter. Nämnden vill 

därav föra över 1,1 miljoner kronor till reserven, upp till beslutat 

maxbeloppet.  

 

Förslaget skiljer sig från nämndens och är att reserven justeras med + 0,8 

miljoner kronor, den regelmässiga överföringen på 0,5 procent.  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  

Nämnden redovisar ett överskott på + 4,3 miljoner kronor. Efter justering 

för den återbetalningen av överskott av måltider från servicenämnden med 

1,3 miljoner kronor återstår ett överskott på 3 miljoner kronor. Nämnden 

begär att de 3 miljoner kronor överförs till resultatreserven.  

 

Under året har 1,5 miljoner kronor av resultatreserven beslutats användas i 

avseende att möta ett ökat behov på arbetsmarknadsenheten utifrån 

prognosticerad ökad arbetslöshet. När pandemin visade sig bli långvarig 

tillsköt regeringen resurser på olika delar i samhället för att hantera den 

uppkomna situationer. Följden av detta blev att de reserverade medlen inte 

behövde användas under 2020, de begärs återföras till resultatreserven.  

 

Förslaget skiljer sig inte från nämnden. Efter återföring av icke använda 

reserverade medel återstår 1,5 miljoner kronor vilket är lägre än den 

regelmässiga överföringen på 0,5 procent.  

 

Övriga nämnder 

Övriga nämnders över- och underskott regleras enligt Riktlinje för god 

ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserv och 

nämndernas över- och underskott.   

 

Ekonomi och verksamhet  

Föreslagen hantering av nämndernas över- och underskott för 2020 följer 

Riktlinjen för god ekonomisk hushållning samt hantering av 

resultatutjämningsreserv och nämnderna över- och underskott.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Berörda nämnder 
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§ 53 Dnr KS 2021/0118 

 

Åtgärder för stärkt likviditet för närings- och 

föreningsliv med anledning av Coronapandemin 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. ge ekonomikontoret i uppdrag att till de företag och föreningar som 

anmäler sådant behov meddela anstånd med betalningar av utestående 

kundfakturor till den 31 augusti 2021 

2. ge ekonomikontoret i uppdrag att i möjligaste mån förkorta tiderna för 

betalning av leverantörsskulder till de leverantörer som anmäler sådant 

behov fram till och med den 31 augusti 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Under pågående pandemi är det många företag och föreningar som är 

påverkade då resande, handel och socialt umgänge kraftigt reducerats. För 

att hjälpa, i övrigt livskraftiga, företag och föreningar att klara krisen har 

kommunen under 2020 och 2021 utfäst flertalet lättnader och åtgärder för 

att underlätta i kristider.  

 

Ärendet omfattar två åtgärder som kommunen tidigare använt i pandemin, 

och som löpte ut den sista augusti 2020. Syftet att stärka företag och 

föreningars likviditet under våren och sommaren. Förslagen ska i så stor 

omfattning som möjligt nå de företag och föreningar som har behov 

samtidigt som principerna om likabehandling och objektivitet upprätthålls.  

 

1. Anstånd med betalningar 

Anstånd med betalningar är en åtgärd som underlättar för företag och 

föreningar eftersom det leder till förbättrad likviditet. Eftersom behoven 

ser lite olika ut är förslaget att bevilja anstånd till den 31 augusti 2021 för 

de företag och föreningar som anmäler behov av det. Kommunen har 

möjlighet att snabbt återlansera den e-tjänst som nyttjades under 2020 

för att begära anstånd. Genom e-tjänsten kommer det att kunna 

säkerställas att företaget eller föreningen har tagit del av information om 

att det är en tillfällig åtgärd som inte är prejudicerande för parternas 

fortsatta avtalsrelation. 

2. Betala leverantörsskulder tidigare än fakturans förfallodatum 

Åtgärden innebär att vid behov att kunna tidigarelägga betalning av 

fakturor till kommunens leverantörer. Även denna åtgärd ger företag och 

föreningar en möjlighet att stärka sin likviditet. Behovet anmäls till 

kommunen i samma e-tjänst som anstånd med betalningar. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 9 mars 2021, § 86 

Beslutsförslag 18 februari 2021.  

 

Övervägande 
De föreslagna åtgärderna bedöms kunna ge en positiv effekt till behövande 

företag och föreningar. Åtgärderna är sedan tidigare beprövade då de 

användes fram till och med den sista augusti 2020, då riktade mot företag. 

 

Användandet var dock begränsat och 53 ansökningar inkom och beviljades 

2020. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 
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§ 54 Dnr KS 2021/0158 

 

Ansökan om investeringsbidrag – Kungsäters IF 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. bevilja Kungsäters IF 845 599 kronor i investeringsbidrag för 

renovering och tillbyggnad av dansbanan Solbacken under förutsättning 

att Boverket beviljar investeringsbidrag på 1 410 998 kronor 

2. finansiera bidraget genom disponering av kommunstyrelsens 

ofördelade medel. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen Kungsäters IF äger anläggningen Solbacken och ansöker om 

bidrag hos Boverket för att rusta upp dansbanan Solbacken.  

 

Dansbanan uppfördes 1939 och har genomgått diverse mindre renoveringar 

under åren, men är nu i stort behov av en större renoveringsinsats med 

bland annat nya ytskikt inklusive underarbeten av gångvägar och 

parkeringsytor, ny elinstallation samt en ny tillbyggnad av kompletterande 

bakutrymmen inklusive nya toaletter. Viss tillgänglighetsanpassning 

kommer att utföras i de planerade åtgärderna. Total kostnad för renovering 

och tillbyggnad är 2 821 996 kronor. 

 

Målsättningen med projektet är att rusta mötesplatsen för kommande 

generationer och tillse att den lever vidare till gagn för olika aktiviteter på 

landsbygden. 

 

Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad 

ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 procent av kostnaden, 

kommunen för 30 procent och föreningen för återstående 20 procent. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 23 mars 2021, § 121. 

Beslutsförslag 5 mars 2021. 

Kultur och fritidsnämnden 3 mars 2021, § 31. 

Ansökan från Kungsäters IF. 

 

 

 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-03-30 33 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige bevilja föreningen 

investeringsbidraget under förutsättning att Boverket beviljar sin del. 

Normalt hanterar kultur- och fritidsnämnden investeringsbidrag till 

föreningar men då det rör sig om större belopp hanteras dessa av 

kommunfullmäktige.  

 

Kultur- och fritidsnämnden skriver i övervägande att föreningen bör sträva 

efter att finansiera sin del i investeringen 20 procent i så stor utsträckning 

som möjligt genom ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel.  

 

Solbackens dansbana beskrivs utförligt i Kulturmiljöprogram för Varbergs 

kommun och rekommendation är att festplatsen utreds inför eventuell 

byggnadsminnesförklaring. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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§ 55 Dnr KS 2020/0361 

 

Strategi för långsiktig inkludering 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. anta Strategi för långsiktig inkludering daterad 8 mars 2021 

2. upphäva Strategi för långsiktig inkludering i Varberg, antagen av 

kommunfullmäktige 14 februari 2017, § 25. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Erik Hellsborn (SD) deltar inte i beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C), Jana Nilsson (S), Tobias Carlsson (L), Ann-

Charlotte Stenkil (M) och Morgan Börjesson (KD) förslår bifall till 

arbetsutskottets förslag 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 14 februari 2017 § 25, en strategi för långsiktig 

inkludering. Enligt strategin ska revidering ske vart fjärde år. 

 

Varbergs kommun har som vision att vara Västkustens kreativa mittpunkt. 

Visionsarbetet ska genomsyras av två förhållningssätt – delaktighet och 

hållbarhet. För att förtydliga vad detta innebär har fullmäktige i Varberg 

antagit Hållbarhetsmål för perioden 2017–2025 – en lokal målsättning med 

utgångpunkt i nationella miljömålssystemet och Agenda 2030, FN:s globala 

hållbarhetsmål.  

 

I våra lokala hållbarhetsmål finns en tydlig målsättning om att Varberg ska 

vara ett inkluderande samhälle, med ambitionen att vår organisation ska ha 

ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, 

inflytande och omtanke. I målområde 1, Ett samhälle för alla, i 

kommunfullmäktiges mål och inriktningar 2020–2023 beskrivs Varberg 

som en inkluderande kommun som präglas av tillit och social 

sammanhållning samt att invånare genom delaktighet och valfrihet ska få 

de bästa förutsättningarna genom livet. Ett viktigt verktyg för att arbeta 

mot dessa målsättningar är inkluderingsstrategin, som vägleder 

organisationen i hur man kan prioritera för att skapa goda resultat inom 

området.  

 

Strategin har skickats ut på remiss för yttrande till kommunens samtliga 

nämnder och bolag. Samtliga, förutom Hallands hamnar Varberg AB har 

lämnat remissvar. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 23 mars 2021, § 109. 

Beslutsförslag 8 mars 2021 

Strategi för långsiktig inkludering 8 mars 2021. 

Strategi för långsiktig inkludering i Varberg 14 februari 2017, § 25. 

Byggnadsnämnden, 17 december 2020, § 417. 

Förskole- och grundskolenämnden, 14 december 2020, § 138. 

Hamn- och gatunämnden, 14 december 2020, § 110. 

Kultur- och fritidsnämnden, 17 december 2020, § 176. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 7 december 2020 § 90. 

Servicenämnden, 7 december 2020, § 93. 

Socialnämnden, 17 december 2020, § 188. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 14 december 2020, § 77. 

Överförmyndarnämnden, 14 december 2020, § 193. 

Arena Varberg, 16 december 2020. 

Varbergs Bostads AB, 15 december 2020. 

Varberg Energi AB, 8 oktober 2020. 

Varbergs Fastighets AB, 27 januari 2021. 

Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB. 

 

Övervägande 
Det genomgående syftet vid revidering av inkluderingsstrategin har varit att 

beskriva det inkluderande uppdraget och förtydliga vilka områden Varbergs 

kommuns nämnder och bolag ska prioritera. Detta för att gemensamt ta 

ytterligare kliv framåt mot en kommun som präglas av delaktighet. 

 

Skillnader mellan ny och gammal strategi 

Inkluderingsstrategin från 2017 riktar sig till alla invånare i Varbergs 

kommun med fokus utifrån etnisk och kulturell bakgrund. Den innehåller 

sex målområden: inkluderande förhållningssätt, arbete, utbildning och 

språk, boende, socialt deltagande och inflytande samt mötesplatser. Trots 

strategins uttalade fokus på långsiktighet har kommunen i många fall 

arbetat utifrån ett alltför kortsiktigt perspektiv. Ett exempel är att det har 

funnits ett stort fokus på tillfälliga bostadslösningar för att klara av 

kommunens bosättningsuppdrag. Andra uttryck för detta är att bristande 

svenska ses som ett hinder som är svårt att kringgå och att 

utvecklingsarbete inom området i huvudsak finansieras med statliga bidrag 

eller projektmedel.  

 

Fokus för Varbergs kommuns arbete de senaste åren har legat på de 

ekonomiska aspekterna (såsom arbete, utbildning och bostad) vilka i stor 

utsträckning regleras genom lagstiftning eller regeringsbeslut. Inkludering 

handlar dock inte enbart om att säkerställa att alla människor har 

sysselsättning och bostad, utan också om att bidra till ett samhälle som 

präglas av social sammanhållning. Det handlar om att arbeta med att 
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utveckla ett samhälle där människor känner gemenskap och tillhörighet, 

där de upplevda avstånden mellan olika grupper är små och där det finns 

mellanmänsklig tillit och förtroende för samhällets institutioner. Detta är 

svårt att avgränsa till att gälla etnisk och kulturell bakgrund. Den 

reviderade strategin handlar därför om inkludering och social hållbarhet i 

bredare bemärkelse. 

 

Kopplat till den gamla strategin finns en handlingsplan för 

inkluderingsarbetet i Varberg. Arbetet med handlingsplanen och att ta fram 

aktiviteter till den har varit en utmaning för nämnder och bolag. Det har 

skapat en otydlig parallellprocess till arbetet med kommunens 

hållbarhetsmål samt kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Till den 

reviderade inkluderingsstrategin finns därför ingen tillhörande 

handlingsplan. Förslaget är istället att ha en tillitsbaserad uppföljning som 

bygger på löpande dialog mellan kommunstyrelsen och nämnder/bolag. 

Detta sker främst på förvaltningsnivå. Uppföljning av strategin sker inom 

ramen för ordinarie uppföljning av kommunens målarbete och kopplat till 

målområde 1 Ett samhälle för alla. 

 

Remissammanställning 

Remissvar har kommit in från byggnadsnämnden, förskole- och 

grundskolenämnden, hamn- och gatunämnden, kultur- och 

fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, 

socialnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 

överförmyndarnämnden, Arena Varberg, Varbergs Bostads AB, Varberg 

Energi AB, Varbergs Fastighets AB samt Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB. 

 

Majoriteten av kommunens nämnder och bolag har inget att invända på   

förslaget till reviderad inkluderingsstrategi. Flera instanser beskriver hur 

inkluderingsarbetet ser ut idag och flera poängterar också vilka områden 

inom den reviderade strategin som det kan bli mest angeläget att arbeta 

med framåt. Ingen har föreslagit andra utvecklingsområden som bör 

prioriteras, men en nämnd efterfrågade mer dialog kring vilka områden 

som kommunen bör arbeta med gemensamt. 

 

De synpunkter som inkommit avser till största del vissa tydliggöranden som 

också har gjorts utifrån remissvaren. Det har också påpekats från två 

nämnder att barnperspektivet borde finnas med tydligare – varför ett 

mindre tillägg gjorts avseende barn. Därtill har det inkommit en del 

synpunkter kring uppföljningen av strategin, vilket också har tagits hänsyn 

till. 

 

Synpunkter som framkommit men som inte lett till ändring i strategin 

gäller koppling till andra styrdokument. Detta har gjorts på ett 

övergripande plan, men inte i detalj. Den reviderade strategin följer den 

nyligen framtagna Riktlinje för styrdokument.  
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Utöver det efterfrågar några nämnder en tydligare beskrivning av hur de 

kan arbeta med de föreslagna prioriteringarna. Detta kommer in i nästa fas, 

vilket är implementering av den reviderade strategin i nämndernas och 

bolagens verksamheter. 

 

Slutligen har det uttryckts en önskan om ett ökat fokus på boendefrågan 

både inom kommunkoncernen och inom kommunen som helhet. Detta 

beskrivs i strategin på ett generellt plan som att kommunen har ett 

övergripande ansvar att säkerställa att människors grundläggande behov 

tillgodoses. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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 § 56 Dnr KS 2021/0095 

 

Svar på ansökan om stöd till Grannsamverkan 

2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. bevilja Samverkan mot brott 5000 kronor för att stödja 

Grannsamverkan lokalt i Varberg med syfte att öka tryggheten och 

minska brotten i samhället 

2. bidraget tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel för 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

 

Beskrivning av ärendet 
Samverkan mot brott, Sambo, har via SFF stöldskyddsföreningen, som är 

huvudman för verksamheten, inkommit med ansökan om stöd till 

Grannsamverkan i Varberg. De efterfrågade 5 000 kronorna är planerade 

att användas främst för skyltar och material om Grannsamverkan, då 

efterfrågan på dessa ökat. Som det ser ut idag är det kostnadsfritt för 

bostadsområden att starta upp och driva Grannsamverkan. För att inte 

behöva ta ut en kostnad för detta ansöker Sambo därför om medel från 

kommunen.  

 

Sambo är en organisation bestående av Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, 

If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, ICA Försäkring, 

SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner 

och Regioner, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Villaägarna, som alla 

verkar för att skapa ett tryggare boende.  

 

I Halland finns sedan några år ett nätverk kring Grannsamverkan där 

representanter från polisen, kommuner, länsstyrelse och näringsliv ingår. 

Sammankallande för nätverket är den brottsförebyggande samordnaren vid 

polisområde Halland. Syftet med nätverket är att bevara och i ett lärande 

perspektiv fortsätta utveckla konceptet. I dagsläget är det cirka 25 000 

hushåll i Halland kopplade till Grannsamverkan. I Varberg är det 3 156 

hushåll fördelade på 153 områden. Vid utvärderingar av metoden så pekar 

resultaten entydigt på att tryggheten ökar och att brottsligheten minskar. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 9 mars 2021, § 87. 

Beslutsförslag 8 februari 2021 
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Ansökan Stöldskyddsföreningen 1 februari 2021 

Sammanfattande resultat från utvärdering Grannsamverkans effekter på 

brott och otrygghet i Sverige, 31 januari 2019 

 

Övervägande 
För att nå ut med information lokalt om Grannsamverkan och för att 

administrera det i en kommun är det viktigt att både polis och kommun 

samverkar. Målet för alla aktörer i Grannsamverkan är att minska 

brottsligheten och öka tryggheten. För att lyckas med sina uppsatta mål 

med aktiviteter och insatser behöver alla parter koppla resurser som utgör 

en garanti för att uppsatta mål blir genomförda. Det vill säga att det bör 

finnas ett delat ansvar för Grannsamverkan mellan polis och kommun för 

att kunna bevara och utveckla arbetet även på lokal nivå. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stöldskyddsföreningen  

Polisen 

Ekonomikontoret 
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 § 57 Dnr KS 2020/0591 

 

Utvärdering av deltagande på distans på 

kommunfullmäktiges sammanträden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 
Arbetsutskottet 30 mars 2021, § 135. 

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 

pandemin och under de råd och rekommendationer som gäller. Under de 

förutsättningarna föreslås att deltagande på distans fortsatt ska tillåtas. 
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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: Kf 
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 § 58 Dnr KS 2021/0172 

 

Fullmakt till stämmoombud 2021 - Varbergs 

Stadshus AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

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

Varbergs Stadshus AB årsstämma 20 april 2021 

 

• rösta för fastställelse av den framlagda resultat och balansräkningen 

• rösta för disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

• rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören 

• samt fatta övriga för Varbergs Stadshus AB bolagsstämmas 

genomförande nödvändiga beslut. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Jäv 

Ann-Charlotte Stenkil (M), Jana Nilsson (S), Christofer Bergenblock (C)  

och Tobias Carlsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av  

ärendet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs Stadshus AB bildades 2005 och ägs till 100 procent av Varbergs 

kommun. Bolaget är moderbolag i koncernen där de kommunala bolagen 

ingår. Som ägare till bolaget är kommunen kallad till bolagsstämman 20 

april 2021.   

 

Av kommunfullmäktige utsett stämmoombud är Vivi-Anne Johansson med 

Håkan Johannesson som ersättare. 

 

Som ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet 

har att företräda kommunen på bolagsstämman.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 16 januari 2018, § 13, att delegera till 

kommunstyrelsen rätten att utfärda stämmodirektiv år stämmoombuden 

för Varbergs Stadshus AB. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 26 mars 2021. 
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Övervägande 
Varbergs Stadshus AB med tillhörande dotterbolag har bedrivit 

verksamheten enligt uppsatta mål och valda revisorer tillstyrker 

ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt att resultat och 

balansräkning är upprättad enligt gällande lag. 

 

Slutrevision är genomförd med samtliga bolag i koncernen och 

årsredovisningen godkändes på styrelsemötet i VSAB den 23 mars 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 

Vivi-Anne Johansson 

Håkan Johannesson 
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§ 59 Dnr KS 2021/0115 

 

Fullmakt till stämmoombud – Kommuninvest  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

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

Kommuninvest ekonomisk förenings årsstämma 15 april 2021 

 

• rösta för fastställande av plan för Kommuninvests 

kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning 

• rösta för fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag 

• rösta för fastställelse av den framlagda resultat och balansräkningen 

• rösta för disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

• rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören 

• samt fatta övriga för Kommuninvests bolagsstämmas genomförande 

nödvändiga beslut. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun är sedan 1993 medlem i Kommuninvest ekonomisk 

förening och är därmed kallade till föreningsstämma 15 april 2021.  

 

Av kommunfullmäktige utsett stämmoombud är Peter Sjöholm med Turid 

Ravlo-Svensson som ersättare 

 

Som ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet 

har att företräda kommunen på föreningsstämman. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 19 februari 2021. 

Kallelse till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening 

 

Övervägande 
Kommuninvest har enligt framlagd årsredovisning för 2020 bedrivit 

verksamheten enligt uppsatta mål och valda revisorer tillstyrker 

ansvarsfrihetför styrelse och verkställande direktör samt att resultat och 

balansräkning är upprättad enligt gällande lag. 

 

Vid föregående års föreningsstämma beslutades om väsentliga förändringar 

i Kommuninvests plan för kapitaluppbyggnad och beslut togs om en 

kapitaluppbyggnad som sträcker sig fram till 2024. Förändringarna i årets 
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plan är begränsade och följer det beslut som togs 2020. 

 

Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska 

föreningsstämman årligen fastställa ägardirektiv till Kommuninvest i 

Sverige AB. Förändringarna årets ägardirektiv är av redaktionell karaktär 

och av mindre betydelse. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 

Peter Sjöholm  

Turid Ravlo-Svensson 
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§ 60 Dnr KS 2021/0081 

 

Svar på remiss - Regional 

vattenförsörjningsplan för Hallands län 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

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: Länsstyrelsen i Hallands län 
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 § 61 Dnr KS 2021/0016 

 

Delegeringsbeslut  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 3 mars 2021 – 

30 mars 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över delegeringsbeslut perioden 3 mars 2021 – 30 mars 2021. 

 

KS 2021/0001  

Kommunstyrelsens arbetsutskott – 2 mars 2021. 

 

KS 2021/0001  

Kommunstyrelsens arbetsutskott – 9 mars 2021. 

 

KS 2021/0001  

Kommunstyrelsens arbetsutskott – 16 mars 2021. 

 

KS 2021/0001 

Kommunstyrelsens arbetsutskott – 23 mars 2021. 

 

KS 2021/0001 

Kommunstyrelsens arbetsutskott – 30 mars 2021. 

 

KS 2021/0001 

Kommunstyrelsens personalutskott – 10 mars 2021.  

 
KS 2021/0104-2 

Kommunekologens delegeringsbeslut gällande yttrande – Ansökan om 

dispens från det generella förbudet att dumpa avfall i ett vattenområde. 

 

KS 2021/0148-1 

Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande uppsägning av arrende 17016 

med anledning av återtagande av mark på grund av planprogram. 

 

KS 2021/0078-1 

Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande överlåtelse av mark från 

fastigheten Österby 1:24 till Österby 1:25 genom fastighetsreglering. 
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KS 2021/0003-44 

Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande yttrande över grannehörande 

om bygglov för nybyggnad av mur inom fastigheten Jungmannen 1. 

 

KS 2021/0009-1 

Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande säsongsarrenden för 2021. 

 

KS 2021/0058-3 

Kommunekologens delegeringsbeslut gällande beslut om bidrag till 

elfiskeundersökningar i Himleåns vattensystem. 

 

KS 2021/0166-1 

Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande arrendeupplåtelse avseende 

mark för bete – inom del av fastigheten Varberg Gunnestorp 5:6. 

 

KS 2021/0007-2 

Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande överlåtelse av arrenderätt 

11373 – inom Träslövs hamn 1:1. 

 

KS 2021/0008-10 

Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande nyttjanderättsavtal för del av 

Getterön 2:1. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

  

 

 

  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-03-30 49 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 62 Dnr KS 2021/0016 

 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 3 mars 2021 – 30 

mars 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
KS 2019/0172-52 

Laga kraft – Detaljplan för del av Göingegården 1:13, bostäder norr om 

Pilgatan, etapp 3. 

 

KS 2016/0102-43 

Laga kraft – Ändring av detaljplan för del av Träslöv s:9 och Getakärr s:21, 

s:24, s:25, 5:32, 5:129, 6:44 – Apelvikens strand. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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