
Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-14 1-10 
   

 
 
 

Plats och tid Stadshus A, lokal Läroverket, kl. 8.30-12.25 

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

 

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör 
Lisbeth Klingvall, kommunsekreterare 
Jeanette Larsson, avdelningschef, § 278-279 
Katrin Sahlqvist, samhällsplanerare, § 278-279 
Anna Beurman, kommunikatör, § 278-279 
Liv Sonntag, projektledare, § 279 
Josefin Winnfors, kanslichef, § 280 
Jim Arvidsson, fastighetschef, § 282 
Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 283 
Erland Linjer (M), ordförande, socialnämnden, § 283 
Turid Ravlo-Svensson (S), vice ordförande socialnämnden, § 283 
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef, socialförvaltningen, § 283 
Ola Viestam, avdelningschef, socialförvaltningen, § 283 
 

Utses att justera Jeanette Qvist (S) 

 
 

Sekreterare Lisbeth Klingvall Paragraf 278-286 

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M)  

Justerande Jeanette Qvist (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 278 Dnr KS 2020/0595 
 
 

Information om utvecklingsförslag 
Kärleksparken/Kurtinen 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om utvecklingsförslag 
Kärleksparken/Kurtinen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 279 Dnr KS 2021/0072 
 
 

Förslag till planeringsinriktningar för ny 
översiktsplan Varberg - återkoppling 
partigrupperna 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om förslag till 
planeringsinriktningar för ny översiktsplan Varberg och dialog med 
arbetsutskottet om återkoppling från partigrupperna.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 280 Dnr KS 2022/0077 
 
 

Information om förslag på ändringar av 
arbetsformer i reglementen 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om förslag på ändringar av 
arbetsformer i kommunstyrelsens och nämndernas reglementen.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 281 Dnr KS 2022/0210 
 
 

Återrapportering av uppdrag tillköp 
parkeringstid 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
1. godkänna återrapporteringen av uppdraget tillköp av parkeringstid. 
 
Tobias Carlsson (L) deltar inte i beslutet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 19 april 2022, § 193, att ge 
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
tillköp av parkeringstid i kommunens parkeringshus efter fri parkering. 
Uppdraget skulle redovisas senast 17 maj 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 1 juni 2022 
PM – Redovisning av uppdrag kring tillköp av parkeringstid, 10 maj 2022. 
 
Övervägande 
Uppdraget genomfördes och avrapporterades som informationsärende på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 17 maj 2022. Arbetet 
användes även som underlag vid dialogmöte mellan kommunstyrelsens 
arbetsutskott och representanter för näringslivet 24 maj 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 282 Dnr KS 2021/0579 
 
 

Information om åtgärdsval avseende en 
kompletterande idrottshall vid Ankarhallen 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om åtgärdsval avseende en 
kompletterande idrottshall vid Ankarhallen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 283 Dnr KS 2022/0030 
 
 

Dialogsamtal med socialnämnden 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. återrapportera till kommunstyrelsen att dialogsamtal med 

socialnämndens presidium har genomförts. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av socialnämndens prognostiserade underskott i 
tertialrapporten 2022, med en förväntad negativ budgetavvikelse på 30 
mnkr, varav 12 mnkr är pandemirelaterade kostnader, har socialnämndens 
presidium kallats till dialogsamtal med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Arbetsutskottet och socialnämnden har dialog om nämndens negativa 
prognos. Nämnden redogör för vad som ligger bakom prognosavvikelsen 
och att beslut har tagits om extern genomlysning av ekonomiska 
situationen. Nämnden informerar även om att de fått besked om tilldelning 
av ytterligare statsbidrag med 8 mnkr.  
 
Nämndens bedömning är att prognosavvikelsen, förutom 
pandemirelaterade kostnader, kan hämtas hem genom ett effektivt och 
kostnadsmedvetet arbete i förvaltningen. Nämnden avvaktar i övrigt den 
ekonomiska genomlysningen innan ytterligare beslut tas.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 284 Dnr KS 2020/0639 
 
 

Rapport regionalt samarbete 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Christofer Bergenblock (C) informerar från träff med Hallands 
ekokommuner och miljömålskonferens med Länsstyrelsen 8 juni 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 285 Dnr KS 2020/0639 
 
 

Rapport kurser och konferenser 
Inget att rapportera.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 286 Dnr KS 2020/0639 
 
 

Information från kommundirektör och övriga 
ärende 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Inget att rapportera från kommundirektör. 
 
Jeanette Qvist (S) framför att Regionstyrelsen har beslutat att sälja 
Skansliden.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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