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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Plats och tid Stadshus A, lokal 1109, klockan 13.30–15.40. Ajournering 14.30-14.45. 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), 

ordförande, § 114-129 

Christofer Bergenblock (C), 

ordförande § 106-113, första vice 

ordförande § 114-129 

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) 

 

Tjänstgörande ersättare 

Peter Sjöholm (M) ersätter  

Ann-Charlotte Stenkil (M), § 106-113 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Peter Sjöholm (M), § 114-129 

Micael Åkesson (M) 

Christian Persson (C) 

Cecilia Rönn (L) 

Katarina Eiderbrant (S) 

Lasse Sundberg (V) 

Andreas Havasi (SD) 

 

 

Övriga deltagare 

 

Carl Bartler, kommundirektör 

Sofie Verdin, kommunsekreterare 

Jeanette Larsson, avdelningschef, § 107 

Sofie Nilsson, hållbarhetsstrateg, § 107 

Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 113 

Malin Ung, budgetchef, § 113 

Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef socialförvaltningen, § 113 

Utses att justera Jeanette Qvist (S) 

Sekreterare Sofie Verdin Paragraf 106-129 

Ordförande 

Ann-Charlotte Stenkil (M)                                  Christofer Bergenblock (C) 

§ 114-129                                                                 § 106-113 
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Justerande Jeanette Qvist (S)   
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 § 106   

 

Ändring av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna ändringar i dagordningen enligt följande: 

 

• Information från Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena 

Språng (C) om kommunens nationaldagsfirande 2021 med 

anledning av Covid-19 tillkommer som punkt nummer 25. 

• Övrig fråga från Turid Ravlo Svensson (S) om hantering av inkomna 

skrivelser till kommunstyrelsen tillkommer som punkt 26. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens dagordning för sammanträdet 25 maj 2021 ändras 

enligt ovanstående. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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§ 107 Dnr KS 2019/0577 

 

Hållbarhetsbokslut verksamhetsåret 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

1. godkänna Hållbarhetsbokslut 2020 – Varberg visar vägen för 

verksamhetsår 2020, daterat 18 maj 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) med instämmande av Morgan Börjesson (KD), 

Tobias Carlsson (L), Linda Berggren (S) och Hanna Netterberg (M) föreslår 

bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 21 januari 2020, § 11, att det årligen ska 

upprättas ett hållbarhetsbokslut som ger en sammanhållen redovisning av 

kommunens arbete med att uppnå de antagna hållbarhetsmålen 2017–

2025. Bakgrunden till beslutet var en inkommen skrivelse från Alliansen, 

daterad 3 december 2019.  

 

I beslutet framgår också att första hållbarhetsbokslutet ska avse 

verksamhetsåret 2020 och presenteras våren 2021. Utformningen av 

hållbarhetsbokslutet stämdes av med kommunstyrelsens arbetsutskott 30 

mars 2021, § 132. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 25 maj 2021, § 243. 

Beslutsförslag 18 maj 2021. 

Hållbarhetsbokslut 2020 – Varberg visar vägen, daterat 18 maj 2021. 

 

Övervägande 
Hållbarhet blir en allt viktigare fråga såväl i Varbergs kommun som i hela  

vår omvärld. Varbergs kommun deklarerade sig som ekokommun redan 

1993 och har sedan mitten av 1990-talet haft ett aktivt arbete för en hållbar 

utveckling. Kommunens vision om att Varberg ska vara Västkustens 

kreativa mittpunkt anger att hållbarhet och delaktighet ska genomsyra all 

verksamhet.  

 

Idag är kommunens hållbarhetsarbete tätt knutet till Agenda 2030 och 

samlas i ett lokalt ramverk – Hållbarhetsmål 2017–2025: Inriktningar för 
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hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun. Här pekar kommunen ut 

övergripande målsättningar inom tre olika områden: 

 

• Livskraftiga ekosystem 

• Hållbar resursanvändning 

• Välmående samhälle. 

 

Uppdraget om ett årligt hållbarhetsbokslut gör det möjligt att följa 

kommunens resa mot ett hållbart samhälle, genom att ta del av goda 

exempel från pågående arbete och läsa mer om vad som behöver förbättras 

om den lokala målsättningen ska nås. Hållbarhetsbokslutet är ett 

komplement till kommunens ordinarie årsredovisning, en särskild 

fördjupning på arbetet för en hållbar utveckling. 

 

Innehållet i hållbarhetsbokslutet för verksamhetsår 2020 är ett resultat av 

en serie workshops tillsammans med kommunens koncerngemensamma 

hållbarhetsnätverk. Målbilderna har följts upp och kombinerats med 

kunskap från organisationen om varför våra resultat ser ut som de gör. Det 

breda deltagandet i analysprocessen skapar förutsättningar för en 

välgrundad analys och ett innehåll som speglar hela organisationens arbete. 

Hållbarhetsbokslutet är del av ett nytt arbetssätt som ska hjälpa oss att 

kraftsamla i arbetet mot ett hållbart samhälle – både inom den egna 

organisationen och på sikt även tillsammans med andra. I år har en grund 

lagts för ett nytt arbetssätt och ett första urval har gjort av nyckeltal, men 

arbetet har också givit lärdomar att bygga vidare på till nästa års 

hållbarhetsbokslut. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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§ 108 Dnr KS 2019/0494 

 

Uppföljning Intern kontroll 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna uppföljning av intern kontroll för år 2020 

2. anse uppdragen beslutade av kommunstyrelsen 24 september 2019, § 

209, och kommunstyrelsens arbetsutskott 19 maj 2020, § 229, om 

redovisning av negativa kontrollmoment som verkställda. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2013, § 69, om intern kontroll för 

Varbergs kommun. 

 

Beslutet innefattar Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Varbergs 

kommun vilka bland annat anger att respektive nämnd har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

Den enskilda nämnden har därvid att tillse att det senast i mars månad 

varje år antas en plan för den interna kontrollen.  Planen ska överlämnas 

till kommunstyrelsen senast under samma månad. 

 

Av riktlinjerna framgår även att det övergripande ansvaret för att det finns 

en tillräcklig intern kontroll vilar på kommunstyrelsen som, med 

utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter, ska utvärdera 

kommunens samlade plan för intern kontroll och, i de fall förbättringar 

behöver göras, ta initiativ till sådana. 

 

I samband med uppföljningen av Intern kontroll 2018 samt 2019 lämnades 

även särskilda uppdrag till nämnderna samt 2019 även ett ytterligare 

uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning. Samtliga av dessa uppdrag 

redovisas också i detta beslut. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 11 maj 2021, § 211. 

Beslutsförslag 26 april 2021.  

Sammanställning av kontrollsvar 2020. 

 

Övervägande 
I sammanställningen framgår nämndernas samlade antal kontrollmoment, 

vilka negativa kontrollmoment som identifierats under året samt 
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kommentarer, förslag och åtgärder för dessa. Redovisning sker också av de 

kontrollmoment som inte genomförts.  

 

Negativa kontrollmoment år 2020  

De negativa kontrollmoment som har rapporterats för 2020 är 18 av totalt 

97 och det är viktigt att de negativa kontrollmomenten åtgärdas under 

2021.  

 

Inget av de negativa kontrollmomenten är av en sådan art att 

kommunstyrelsen behöver ta något separat beslut, kontrollmomentet 

hanteras av berörd nämnd. Det noteras att flera kontrollmoment inte 

genomförts under året till följd av pandemin, antingen genom att de 

personalmässiga resurserna inte varit tillräckliga eller att andra 

arbetsuppgifter fått prioriteras i första hand. Dessa kontrollmoment har 

förts över till 2021 års Intern kontrollplaner.  

 

De nämnder som redovisar negativa kontrollmoment har till övervägande 

del kvar dessa i 2021 års plan för Intern kontroll för att fortsatt följa upp 

och åtgärda dessa under 2021. 

 

Redovisning av uppdrag i samband med Internkontroll 2018 och 2019  
I samband med kommunstyrelsens beslut 24 september 2019, § 209, om 

uppföljning av Intern kontroll 2018 och kommunstyrelsens arbetsutskotts 

beslut 19 maj 2020, § 229, om uppföljning av Intern kontroll för 2019 

lämnades följande uppdrag: 

 

• uppdra till de nämnder som har negativa kontrollmoment att i nästa års 

uppföljning redovisa hur dessa har åtgärdats. (2018 och 2019) 

• ge i uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning att i samband med 

delårsrapporten 2020 redovisa negativa kontrollmoment som legat kvar 

i den interna kontrollplanen tre år eller mer. (2019) 

 

Redogörelse för uppdragen 

De nämnder som under 2018 och 2019 har haft negativa kontrollmoment 

har alla i nästa års uppföljning redovisat hur dessa åtgärdats. I flera fall har 

också kontrollmomenten kvarstått och lyfts in i nästa års plan för Intern 

kontroll. Detta visar att nämnderna även fortsatt följer upp de moment som 

inte visar ett tillfredsställande värde. De åtgärder som nämnderna beskriver 

för de negativa kontrollmomenten rör olika områden. En del åtgärder avser 

förändringar i rutiner, ansvarsfördelning, genomförande eller handläggning 

i syfte att förbättra arbetet och tillse att de brister som identifierats 

åtgärdas. I en del fall handlar åtgärderna snarare om utbildningsinsatser 

eller förstärkt stöd till organisationen eller medarbetarna i form av till 

exempel organisatoriska förändringar eller förändrad fördelning av 

arbetsuppgifter. I några fall beskrivs också att organisationen förstärkts 
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med nya tjänster eller att arbetssätten förändrats för att tillse att bristerna 

inte uppstår igen.  

 

När det gäller negativa kontrollmoment som kvarstått i de interna 

kontrollplanerna tre år eller mer konstateras att det inte finns några 

negativa kontrollmoment som kvarstått i planerna under de tre granskade 

åren, 2018-2020.  

 

Sammanfattningsvis konstateras att det finns en god uppföljning och 

återredovisning av negativa kontrollmoment genom den systematiska 

uppföljning som nämnderna gör och lämnar till kommunstyrelsen. Därför 

föreslås ingen vidare hantering för kommunstyrelsen utan att gängse 

uppföljningsprocess kopplat till Intern kontroll fungerar tillfredsställande. 

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

Samtliga nämnder 
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§ 109 Dnr KS 2021/0255 

 

Finansrapport per 30 april 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1.  godkänna finansrapport per 30 april 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Internbanken ska enligt finanspolicyn upprätta en rapport innehållande 

information om kommunkoncernens finansiella verksamhet, sammanställa 

och kontrollera finansiella risker, följa upp utfall mot limiter och säkerställa 

att finanspolicy och tillämpningsanvisningar efterlevs. 

 

Rapporten ger en sammanfattad bild över den finansiella verksamheten och 

hur den har bedrivits samt att den belyser de utmaningar och förändringar 

som hanterats under året. 

 

Den finansiella verksamheten har skötts inom de av kommunfullmäktige 

fastställda ramar på ett säkert sätt utan spekulativa inslag och med en 

betryggande säkerhet. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 18 maj 2021, § 236. 

Beslutsförslag 5 maj 2021. 

Finansrapport 30 april 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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§ 110 Dnr KS 2021/0253 

 

Årsredovisning och räkenskapssammandrag 
2020 för kommunens donationsstiftelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna upprättade årsredovisningar och räkenskapssammandrag för 

verksamhetsåret 2020 för kommunens donationsstiftelser 

2. i egenskap av förvaltare och styrelse förmedla 3593 kronor från 

kommunstyrelsens konto för ofördelade medel till Stiftelsen 

Guldbröllopsminnet för hantering av skatteskuld samt negativt eget 

kapital i stiftelsen, då stiftelsen ska upplösas och anmälan om 

avregistrering av stiftelsen kommer att göras.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) föreslår att i beslutsats 2 lägga till att 3593 

kronor tas från kommunstyrelsens konto för ofördelade medel. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på Christofer Bergenblocks 

(C) förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Beskrivning av ärendet 
Årsredovisningar och räkenskapssammandrag 2020 för kommunens 

donationsstiftelser överlämnas för godkännande. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 18 maj 2021, § 225. 

Beslutsförslag 3 maj 2021. 

Sammanställd redovisning 2020. 

Årsredovisningar 2020. 

Räkenskapssammandrag 2020. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 
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§ 111 Dnr KS 2021/0224 

 

Anmälan om registertecknare för de stiftelser 
som förvaltas av Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. utse Britt-Marie Henning och Maria Ahlqvist, var för sig, till 

registertecknare för de stiftelser som förvaltas av Varbergs kommun. 

2. upphäva Agneta Gustafsson som registertecknare för de stiftelser som 

förvaltas av Varbergs kommun beslutat av kommunstyrelsen 26 april 

2011, § 80. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen använder e-tjänster där alla registrerade stiftelser kan  

 

• Lämna årsredovisningar och revisionsberättelser 

• Ändra registrerade uppgifter för stiftelsen 

• Anmäla en avgående respektive ny registertecknare för stiftelsen 

• Komplettera ärenden 

• Avregistrera en stiftelse 

 

För att kunna använda Länsstyrelsens e-tjänster för stiftelser så måste 

stiftelsen utse och anmäla registertecknare. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 11 maj 2021, § 219. 

Beslutsförslag 22 april 2021. 

 

Övervägande 
I samband med att det administrativa arbetet för de stiftelser som förvaltas 

av kommunen fördelas till två nya medarbetare inom ekonomikontoret ses 

också behov av att utse de medarbetarna till nya registertecknare. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 
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§ 112 Dnr KS 2021/0114 

 

Tertialrapport 2021 - kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna Tertialrapport 2021 för kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt rapportering avseende 

kommunstyrelsens verksamhet januari till april 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 11 maj 2021, § 212. 

Beslutsförslag 9 april 2021. 

Tertialrapport 2021 – kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 
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§ 113 Dnr KS 2021/0159 

 

Tertialrapport 2021 - Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. godkänna Tertialrapport 2021 för Varbergs kommun 

2. meddela socialnämnden att merkostnader till följd av pandemin, 

uppskattningsvis 35 mnkr, kommer att avskrivas vid reglering av 

nämndens över- och underskott i samband med årets bokslut. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har med underlag från kommunens 

nämnder sammanställt tertialrapport för Varbergs kommun avseende 

perioden januari till april 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 25 maj 2021, § 242. 

Beslutsförslag 12 maj 2021. 

Tertialrapport 2021 Varbergs kommun. 

 

Övervägande 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade 11 maj 2021, § 2013, dialogsamtal 

med socialnämnden med anledning av nämndens prognostiserade 

underskott för året. Dialogsamtalet resulterade i inriktningen att den del av 

nämndens underskott som förklaras av merkostnader till följd av 

pandemin, kommer att avskrivas vid reglering av nämndens över- och 

underskott i samband med årets bokslut. Övriga obalanser i nämndens 

verksamhet har nämnden att hantera i enlighet med kommunens riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning. 

 

Även kultur- och fritidsnämnden och hamn- och gatunämnden lämnar 

negativa prognoser för året. Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram en 

handlingsplan som bygger på att underskottet huvudsakligen hanteras 

genom nyttjande av nämndens resultatreserv. Hamn- och gatunämnden 

skriver att nämnden i samband med bokslut kommer yrka på att 

underskottet inte förs till nämndens resultatreserv. Nämnden skriver vidare 

att kommunstyrelsen vid behandling av tertialrapporten bör förmedla om 

man anser att nämnden ska agera på annat sätt.  

 

Det är av stor vikt att de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som 

fullmäktige beslutat om följs. Att en sammantagen bedömning av 
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nämndens ekonomi görs och att en handlingsplan tas fram för att hantera 

de obalanser som uppstått. 

 

Det finns i övrigt ingen information i tertialrapporten som föranleder ett 

behov att kalla någon nämnd till dialogsamtal i enlighet med kommunens 

styrmodell. Genomfört dialogsamtal med socialnämnden bedöms som 

tillräckligt för kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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§ 114 Dnr KS 2021/0179 

 

Antagande av nya verksamhetsområden för 
vatten och avlopp (VA) i Varbergs kommun 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. utvidga verksamhetsområde för VA (avseende spill- och dricksvatten) 

genom tillägg av fastigheterna Löftabro 13:2, 13:3 samt del av Löftaskog 

s:2 på sätt som framgår av kartmaterial, bilaga 2 11 a Bilaga Löftabro13-

2 mfl. 

2. inrätta verksamhetsområde för VA (avseende spill-, dag- och 

dricksvatten) bestående av fastigheten Sunnvära 8:10 på så sätt som 

framgår av kartmaterial, bilaga 2 11 a Bilaga Sunnvära 8-10. 

3. utvidga verksamhetsområde för VA (avseende spill- och dricksvatten) 

genom tillägg av fastigheten Årnäs 4:81, enligt kartmaterial Bilaga 

Årnäs 4:81 med underlag av 2 11 a Bilaga Årnäs 4-6. 

4. inrätta verksamhetsområde för VA (avseende spill-, dag- och 

dricksvatten) genom tillägg av fastigheterna Föreningsberget 1-15 samt 

s:1, Glanslinden 1, Högasgården 1-11, Midsommargården 1, Rosenapeln 

1, Rödeken 1, Silverpilen 1-12, Träslöv 9:30, Vinbonsgården 1-11 samt 

s:1, del av Träslöv s:4, 9:28, 10:19, 12:24, 30:1 och del av Getakärr 2:1. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Huvudmannen för VA-verksamheten i Varbergs kommun, Varberg Vatten 

AB, vill inrätta och utvidga verksamhetsområden för VA. Ärendet gäller att 

inrätta nya verksamhetsområden där exploatering har skett eller 

nyanslutningar i det befintliga verksamhetsområdets närhet. 

 

Verksamhetsområden definieras enligt Lagen om allmänna vattentjänster § 

1 som det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har 

ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning. 

 

Ansvaret för att inrätta verksamhetsområden åligger kommunen i enlighet 

med Lagen om allmänna vattentjänster § 6. 

 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 
6 §   Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 

behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för 

en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 
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2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

 

Nya verksamhetsområden tas upp för beslut en gång per år eller vid 

särskilda tillfällen om en utbyggnad kräver det. Verksamhetsområdena 

delas in i nyttigheterna spillvatten, dricksvatten och dagvatten. 

 

Det är tre olika typer av områden där beslut behöver fattas, dessa 

kategoriseras enligt följande:  

 

Kategori A 
Beslutade exploateringsområden inrättas som verksamhetsområde. 

Kategori C 
Beslut om införlivande i verksamhetsområde för fastigheter i anslutning till 

befintliga verksamhetsområden. Gäller normalt ett färre antal fastigheter 

som inte är framdrivna av exploatering. 

Kategori D 
Annan anledning än ovan, beskrivs genom enskild bilaga till kartan vid 

behov. 

 

Efter att Varberg vatten AB 24 februari 2021 beslutade att föreslå för 

kommunen att inrätta och utvidga verksamhetsområde, har avstyckning 

från fastigheten Årnäs 4:6 skett och den del av fastigheten som avsågs ingå i 

verksamhetsområdet bildat egen fastighet med fastighetsbeteckning Årnäs 

4:81. 

 

I underlag från Varberg vatten AB benämns fastigheten Glanslinden 1 

felaktigt som Glansliden 1. 

 

I underlag från Varberg vatten AB anges att del av Träslöv s:21 ska ingå i 

verksamhetsområdet. Denna samfällighet finns inte utan det område som 

Bilaga Arboretum avser är fastigheten Getakärr 2:1 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 18 maj 2021, § 232. 

Beslutsförslag 27 april 2021. 

Protokollsutdrag styrelsemöte Varberg Vatten AB, 24 februari 2021, §23, 

Antagande av nytt verksamhetsområde. 

Bilaga Löftabro 13-2 med flera. 

Bilaga Sunnvära 8-10. 

Bilaga Årnäs 4-6. 

Bilaga Arboretum. 

Bilaga Årnäs 4:81. 

Bilaga Getakärr 2:1. 
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Övervägande 
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

inrätta verksamhetsområden för VA och att utvidga ett par 

verksamhetsområden för VA enligt förslag från Varberg Vatten AB med 

följande ändringar: 

 

• Fastigheten Årnäs 4:81 som ska ingå i verksamhetsområdet och inte del 

av Årnäs 4:6. 

• Fastigheten Glanslinden 1 och inte Glansliden 1 som ska ingå i 

verksamhetsområdet. 

• Del av fastigheten Getakärr 2:1 ska ingå i verksamhetsområdet och inte 

del av Träslöv s:21.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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§ 115 Dnr KS 2021/0231 

 

Iordningsställande och finansiering av 
parkeringsplatser på kvarteret Renen 13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. tillföra 1 035 000 kronor i investeringsmedel år 2021 till hamn- och 

gatunämnden för iordningsställande av parkeringsplatser i kvarteret 

Renen 13.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Parkeringsinventeringen 2018–2023 för centrala Varberg respektive Trafik- 

och parkeringsutredning för centrala Varberg och stadsutvecklingsprojektet 

visar på att tillfälliga allmänna parkeringsplatser bör tillskapas för att 

kunna ersätta en del av de parkeringar som kommer att försvinna i centrala 

Varberg under de närmsta åren. Detta till följd av förtätningen av de 

centrala delarna av staden men även med anledning av 

stadsutvecklingsprojektet.  

 

I samband med detaljplanering av Falkenbäck 25, med syfte att bygga nya 

bostäder samt parkeringsgarage, försvinner den allmänna parkeringen på 

markplan. Samhällsutvecklingskontoret har fått i uppdrag att utreda 

möjligheten att anlägga 200 parkeringsplatser på utomhusytorna på 

kvarteret Renen 13. 

 

Samhällsutvecklingskontoret har bett hamn- och gatuförvaltningen att ta 

fram en kostnadsbedömning och en skiss för att tillskapa parkeringsplatser 

på kvarteret Renen 13. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 25 maj 2021, § 244. 

Beslutsförslag 17 maj 2021. 

Kostnadsbedömning/investeringsbehov för parkeringsplatser på Renen 13. 

Utformning parkeringsplatser.  

Bilaga 1 - Jämförelsehyror andra kommuner 

 

Övervägande 
Syftet med projektet är att tillskapa ytterligare centrala parkeringsplatser, i 

första hand under den tidsperiod som byggnation pågår inom kvarteret 

Falkenbäck. Inom kvarteret Falkenbäck byggs en kommunal 
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parkeringsanläggning med 123 parkeringsplatser för att ersätta de 

parkeringar som försvinner på markplan på Falkenbäck.  

 

Samhällsutvecklingskontoret ser över möjligheten att hyra ut hälften av 

parkeringsplatserna med en månadsavgift på 350 kronor per månad för en 

plats, resterande parkeringsplatser blir 24-timmarsparkering.  

 

Avgiften på 350 kronor per månad är framtaget som ett medelvärde för de 

avgifter som övriga bolag i kommunen tar ut för sina parkeringsplatser men 

också närliggande kommuners avgifter för deras boendeparkeringar och 

gatuparkeringar.  

 

Efter beslut om finansiering av parkeringsplatser på kvarteret Renen 13, 

svarar hamn- och gatunämnden för genomförande genom projektering, 

upphandling och byggproduktion. Efter färdigställandet återgår ansvaret 

till samhällsutvecklingskontoret.  

 

Hamn- och gatuförvaltningen utgör stödfunktion till 

samhällsutvecklingskontoret med drift, skötsel och underhåll, 

samhällsutvecklingskontoret svarar för de kostnader som hamn- och 

gatuförvaltningen debiterar för drift och underhåll.  

 

Renen 13 kommer att stå obebyggd under de närmsta åren. Fastigheten 

ligger med 3 minuters gångavstånd till tåg- och busstation och med cirka 6–

10 minuters gångavstånd till torget, därför blir fastigheten en lämplig yta 

att iordningsställa tillfälliga parkeringsplatser på. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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§ 116 Dnr KS 2019/0543 

 

Försäljning av hotellkvarteret inom Västerport 
etapp 1 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. godkänna upprättat köpeavtal där Varbergs kommun säljer del av 

fastigheterna Briggen 4 och 6 som utgörs av hotellkvarteret enligt 

förslag till detaljplan för Briggen 4 och 6, Fregatten 3, 5 och 6 samt del 

av Getakärr 1:26, 9:1 och 9:14, Västerport etapp 1, för 7 500 000 kronor 

till Startplattan 137467 AB, org.nr 559301-4565, under namnändring 

Etapp 1 i Varberg AB. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2020, § 244, att köpa två 

aktiebolag (lagerbolag) med föreslagna namn unä Etapp 1 i Varberg AB och 

unä Parkeringshus i Västerport i Varberg AB i syfte att bilda en koncern 

med Etapp 1 i Varberg AB som moderbolag för att genomföra försäljning av 

den del av fastigheterna Briggen 4 och 6 som enligt förslaget till detaljplan 

för Västerport etapp 1 ska innehålla hotell och parkeringsanläggning, 

fortsättningsvis kallad Fastigheten. Beslutet fattades med stöd av 

kommunfullmäktiges beslut den 19 maj 2020, § 69. 

 

I enlighet med markanvisningsavtalet med hotellexploatören, Hotell 

Västerport i Varberg AB, beslutat av kommunstyrelsen den 28 april 2020, § 

73, ska Fastigheten överlåtas till exploatören med äganderätt genom 

bolagsköp. Samhällsutvecklingskontoret har upprättat ett köpeavtal där 

Fastigheten överlåts genom försäljning till det lagerbolag kommunen köpt 

och idag äger, Startplattan 137467 AB, unä Etapp 1 i Varberg AB. Upprättat 

köpeavtal avseende försäljning av Fastigheten till bolaget (paketering) är ett 

första steg i den bolagsaffär som är tänkt att genomföras mellan 

primärkommunen och hotellexploatören. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 18 maj 2021, § 228. 

Beslutsförslag 3 maj 2021. 

Kommunstyrelsen 28 april 2020, § 73. 

Kommunstyrelsen 15 december 2020, § 244. 

Kommunfullmäktige 19 maj 2020, § 69. 

Köpeavtal med bilagda revers. 
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Övervägande 
Samhällsutvecklingskontoret har under hösten 2020 beställt en oberoende 

värdering för del av fastigheterna Briggen 4 och 6 som omfattar 

hotellkvarteret enligt förslag till detaljplan för Västerport etapp 1. Enligt 

värderingsutlåtandet är marknadsvärdet för området bedömt till 7,5 miljon 

kronor. Köpeskillingen i upprättat köpeavtal utgår från 

värderingsutlåtandet och är 7 500 000 kronor.  

 

Köpeskillingen föreslås betalas med revers (skuld) som ska betalas senast 

på tillträdesdagen eller vid ett senare tillfälle som parterna skriftligen 

kommer överens om. Bolagets tillträde till fastigheten sker när 

lantmäterimyndighetens beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

Köpeavtalet är giltigt under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. 

Detaljplanens lagakraftvinnande är också en förutsättning för att 

fastighetsbildningen ska kunna genomföras. 

 

Försäljningen är inte bara en del av byggnationen med hotell och 

parkeringsanläggning i Västerport utan även en del för utbyggnaden av den 

nya stadsdelen som helhet. Paketering är en vedertaget förfarande som ofta 

används vid fastighetsförsäljning. Förfarandet möter inte några legala 

hinder. Samhällsutvecklingskontoret är positiva till att försäljningen av 

Fastigheten till bolaget baserat på värderingsutlåtandet genomförs innan 

detaljplanen antas och föreslår att upprättat köpeavtal med tillhörande 

revers ska godkännas.  

 

Ekonomi  
Fastigheten blir en tillgång i bolaget och köpeskillingen blir en skuld i 

bolaget och en fordran hos fastighetsägaren, det vill säga 

primärkommunen. När en fastighet byter ägare ska en stämpelskatt betalas 

av köparen, det vill säga bolaget. Stämpelskatten tas ut på det värde som 

framgår av värderingsutlåtandet.  

 

Bolaget, som äger Fastigheten, kommer därefter att säljas till 

hotellexploatören genom en aktieöverlåtelse. Någon stämpelskatt utgår då 

inte eftersom fastigheten inte byter ägare. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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§ 117 Dnr KS 2019/0176 

 

Antagande av Detaljplan för Briggen 4 och 6, 
Fregatten 3, 5 och 6 samt del av Getakärr 1:26, 
9:1 och 9:14, Västerport etapp 1 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. anta förslag till detaljplan för Briggen 4 och 6, Fregatten 3, 5 och 6 samt 

del av Getakärr 1:26, 9:1 och 9:14, Västerport etapp 1, upprättad den 28 

mars 2019, reviderad den 12 december 2019, 22 oktober 2020 samt den 

15 april 2021, godkänd av byggnadsnämnden den 29 april 2021. 

2. tillåta friköp, avlösen samt samnyttjande av parkeringsplatser inom 

detaljplanområdet för Västerport etapp 1 motsvarande det som 

markeras som den inre zonen i enlighet med gällande parkeringsnorm, 

godkänd av byggnadsnämnden 16 maj 2012.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jana Nilsson (S) med instämmande av Tobias Carlsson (L), Ann-Charlotte 

Stenkil (M) och Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanen utgör första etappen i planeringen av den nya stadsdelen 

Västerport. Planområdet är beläget i centrala Varberg, cirka 300 meter 

nordväst om torget inom mark som tidigare utgjort hamnändamål. 

Området är cirka 8,2 hektar och avgränsas av gatorna Östra Hamnvägen i 

öster, Otto Torells gata i söder, förlängningen av Magasinsgatan i norr samt 

havet mot väster. Planområdet ingår som ett delområde i planprogrammet 

för Västerport, godkänd av kommunfullmäktige den 19 juni 2018, § 109, 

vilket var på samråd under november och december år 2017. Till grund för 

planeringen ligger Inriktningsbeslut för stadsutvecklingsprojektet beslutad 

av kommunfullmäktige den 15 mars 2016, § 39. Inriktningsbeslutet grundar 

sig i redan beslutade styrdokument, där bland annat Fördjupad 

översiktsplan och Vision Varberg 2025 är av särskild vikt. Även 

Medborgardialogen 2014 var vägledande för beslutet.  

 

Byggnadsnämnden har i beslut 26 april 2018, § 107, gett 

Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplan för 

Västerport etapp 1. I samband med uppstart av planeringen för den första 

etappen av Västerport togs det fram Beslutskriterier för exploatering av 

Västerport etapp 1, beslutade av kommunfullmäktige den 18 december 
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2018, § 268. Dessa beslutskriterier följer planprogrammets 

ställningstaganden och kompletterar det tidigare inriktningsbeslutet. 

 

Detaljplanen möjliggör för en bebyggelse med en blandning av bostäder och 

olika former av verksamheter, såsom restauranger, butiker, service, 

besöksnäring och hotell. Sammanlagt bedöms området rymma cirka 500 

nya bostäder och cirka 4 800 kvadratmeter BTA verksamheter inklusive 

förskola. Därutöver tillkommer hotellets verksamhet. Områdets 

parkeringsbehov tillgodoses främst genom parkering i parkeringshus. 

Planförslaget omfattar även befintliga kvarter mot Otto Torells gata med 

bland annat Campus Varberg samt ett hotell. 

 

Detaljplanens kvartersstruktur ger förutsättningar för en attraktiv och 

levande stadsmiljö i ett kajnära läge. Den knyter an till den gamla 

stadskärnan samtidigt som stadsdelen ska kunna bli ett modernt tillskott 

till en växande stad. Bebyggelsestrukturen har utformats i syfte att de 

offentliga platserna ska bli attraktiva mötesplatser och vistelsezoner. Del av 

hamnbassängen föreslås fyllas ut för att ge ökat utrymme och ge kajen en 

vinklad form. Det skapar en bättre miljö både visuellt och ur vindsynpunkt. 

En kajpromenad anordnas och centralt i området föreslås ett allmänt torg. 

Genom området anordnas ett inre stråk utformat som ett gångfartsområde. 

Stråket utformas som en skyddad miljö och kommer att tillsammans med 

kajpromenaden binda samman området med kommande 

utbyggnadsetapper norr om planområdet. Intentionerna i områdets 

utformning beskrivs grundläggande i Gestaltningsprogrammet. 

Gestaltningsprogrammet ska ligga till grund för tolkningen av 

planbestämmelserna avseende byggnadernas och kvartersgårdarnas 

gestaltning såväl som utformningen av allmän plats. 

 

Delar av området är utsatt för industribuller från hamnverksamheten i 

nordväst samt trafikbuller från Östra Hamnvägen och järnvägen i öster. 

Planområdet får därav olika genomförandetid och för delar av planområdet 

även krav på bulleranpassning för att inte riskera befintlig 

hamnverksamhet. Då Stena Line-förbindelsen flyttats från området 

försvann den enda målpunkten för farligt gods som transporteras på Östra 

Hamnvägen inom planområdet. När järnvägen har förlagts i tunnel 

kommer avståndet till Västkustbanan inte kräva särskilda åtgärder inom 

planområdet med hänsyn till transport av farligt gods. Delar av 

planområdet kommer dock att byggas ut innan järnvägen förlagts i tunnel, 

vilket innebär att aktuell bebyggelse måste utformas med hänsyn till dagens 

risknivå. Flera utredningar ligger till grund för föroreningssituationen. 

Sanering pågår enligt av miljö- och hälsoskyddskontoret beslutad 

saneringsanmälan och detaljplanen omfattar bestämmelser för att 

säkerställa markens lämplighet. Översvämningsrisker till följd av höjda 

havsnivåer och kraftiga skyfall har utretts noggrant och hanteras genom 

lägsta nivåer för färdigt golv och genom att tillåta övriga skyddsåtgärder. 
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Bestämmelse för att minska risken för fågelkollisioner med hotellets högdel 

har införts. 

 

Samråd- och granskningsskeden 

Förslaget har varit på samråd under tiden 1 april 2019 till och med 26 maj 

2019. Samrådsredogörelse den 29 november 2019 skickas med för 

kännedom. Därefter var förslaget på granskning under tiden 19 december 

2019 till och med 14 februari 2020. Under granskningsskedet inkom skarpa 

synpunkter från bland annat länsstyrelsen som medförde utökade 

utredningar gällande klimatanpassning, kulturmiljö, buller, förorenad mark 

samt påverkan på Natura 2000-området. Granskningsutlåtande den 30 

september 2020 skickas med för kännedom. Förslaget har därefter skickats 

ut på en förnyad granskning under tiden 29 oktober 2020 till och med 19 

november 2020.  

 

Under det förnyade granskningsskedet framkom kvarstående synpunkter 

på påverkan på Natura 2000-området, buller och förorenad mark. 

Kompletterande utredningar har tagits fram. Planbeskrivningen har 

bearbetats och förtydligats i dessa frågor. Plankartan har reviderats utifrån 

inkomna synpunkter och kompletterande utredningar. 

 

Stadsbyggnadskontoret har i granskningsutlåtandet den 15 april 2021 

redovisat inkomna yttranden. Efter förnyad granskning har följande förslag 

till ändringar gjorts: 

 

- Regleringen på plankartan med avseende på buller ses över. 

Bullerutredningen revideras och planhandlingarna förtydligas och 

kompletteras avseende buller utefter resultatet i reviderad utredning. 

- Planbestämmelse införs i syfte att begränsa risken för att fåglar 

kolliderar med det föreslagna hotellets högdel. Även 

planbeskrivningens text kompletteras angående detta. 

- Planbestämmelse införs för hela planområdet om att ny bebyggelse 

inom användningen B eller S ska uppföras radonsäkert. 

- Plankartans planbestämmelse m1 justeras till; ”Inom 50 m från 

Västkustbanan ska byggnad utformas med hänsyn till dimensionerande 

explosionslast i enlighet Länsstyrelsen i Hallands rapport ”Riskanalys 

av farligt god Hallands län, Meddelande 2011:19”. Mellan 30–50 meter 

ska fasad som vetter mot Västkustbanan vara i obrännbart material och 

fönster ska vara motsvarande klass E 30. Fönster i fasad som gränsar 

mot Västkustbanan ska utföras med laminerat glas. Balkonger medges 

inte. Utrymningsväg ska finnas vid fasad som vetter bort från 

Västkustbanan”. 

- Planbeskrivningens text kring kostnader kopplat till ledningar justeras. 

- Planbeskrivningen justeras vad gäller avfallshantering och plankartans 

prickmark ändras till plusmark på Fregatten 3 för att möjliggöra bl.a. 

sophantering under tak. 
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- Byggrätt för Fregatten 5 kompletteras till att även möjliggöra kontor. 

Användningsbestämmelsen K införs. 

- Byggrätt för Campuskvarteret ses över i syfte att säkerställa idag 

befintlig verksamhet.  

- Byggrätten för lott 2 och 10 kompletteras med en planbestämmelse för 

att möjliggöra åtkomst till föreslagna takterrasserna trots övrig 

reglering om nockhöjd och våningsantal.  

- Byggrätten för lott 2 breddas till 12,7 meter. 

- I övrigt justeras planhandlingarna redaktionellt. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 18 maj 2021, § 229. 

Beslutsförslag 4 maj 2021. 

Byggnadsnämnden, 29 april 2021, § 106. 

Granskningsutlåtande 2, 2021-04-15. 

Plankarta, 2021-04-15. 

Illustrationskarta, 2021-04-15. 

Planbeskrivning, 2021-04-15. 

Miljökonsekvensbeskrivning, 2021-03-31. 

Gestaltningsprogram med bilagor, 2020-10-22. 

Hållbarhetsprogram för Västerport, 2019-04-30. 

Samrådsredogörelse, 2019-11-29. 

Granskningsutlåtande, 2020-09-30. 

60.1 Porluftmätning och bedömning av hälsorisker, Relement, 2021-03-16. 

60.2 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom bebyggd del av nytt 

planområde, Relement 2020-08-31. 

60.3 Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning och förslag till åtgärder av 

mark utanför saneringsområden, Relement, 2020-05-11. 

60.4 Kompletterande undersökning och förslag på avgränsning av 

saneringsområden, Relement, 2020-05-08. 

60.5 Resultatrapport, kompletterade miljöteknisk undersökning, Relement 

2020-05-08. 

60.6 PM Geotekniska frågeställningar, Sweco 2019-10-25, reviderat 2020-

02-28. 

60.7 Resultatrapport Miljöteknisk undersökning Västerport etapp1, 

Relement 2019-11-13. 

60.8 Markteknisk undersökningsrapport - geoteknik, Sweco 2019-06-20.  

60.9 Markföroreningar inom detaljplaneområde 1 Västerport, Relement 

2018-11-23. 

60.10 Bedömning av föroreningssituationen och dess konsekvenser vid 

exploatering, Structor 2017-06-27. 

60.11 PM Sammanfattning geoteknik, Ramböll 2017-06-19. 

60.12 Miljöteknisk undersökning av sediment Varbergs hamn, Structor 

2017-06-12. 
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60.13 Resultatrapport Miljöteknisk markundersökning av mark och 

grundvatten inom projekt Västerport omr A, Structor 2017-05-17. 

60.14 Industri- och trafikbullerutredning, Norconsult 2021-03-31. 

60.15 Detaljerad studie för skyfall och stigande hav inom Västerport etapp 1 

inkl bilagor, sweco 2020-09-28. 

60.16 Skyfallsutredning Västerport, Varbergs stationsområde, Sweco 2019-

11-22. 

60.17 PM Varbergs hamn - bullerutredning, Fläktbuller Campus, 

Norconsult 2019-10-21. 

60.18 Komplettering till vibrationsutredning Västerport etapp 1, 

Akustikverkstan 2019-08-26. 

60.19 PM Åtgärder för att skydda befintliga byggnader mot höga 

vattenstånd söder om Västerport, 2019-02-16. 

60.20 Riskbedömning Detaljplan 1 Västerport, Structor 2019-02-05. 

60.21 Vibrationsutredning Västerport etapp 1, Akustikverkstan 2018-12-14. 

60.22 PM Riskstrategi planprogram Västerport, Structor 2017-09-05. 

60.23 Påverkan av havsnivåhöjningen på stadsdelen Västerport, 2016-11-

07. 

60.24 Magnetfält intill nätstation, Svenska elverksföreningen. 

60.25 Luftkvalitetsberäkningar för Västerport etapp 1, SMHI 2019-11-07. 

60.26 SIMAIR-beräkning av luftkvalitet, SMHI 2019-02-26. 

60.27 Naturvärdesinventering, Ecocom 2018-11-07. 

60.28 Rapport Bioclimatic Västerport, avgränsad vindalanys av skiss juni 

2017, Tyrens 2017-09-06. 

60.29 Mobilitetsutredning för kommersiella verksamheter i Västerport, 

Sigma Civil 2019-08-16. 

60.30 PM Trafik och parkeringsutredning för centrala Varberg och 

Stadsutvecklingsprojektet, 2017-08-24. 

60.31 Trafiknätsanalys Varberg 2030, ÅF Infrastructure AB 2016-09-22. 

60.32 Västerport VA-utredning etapp 1, Norconsult 2019-02-11. 

60.33 Västerport VA-utredning till program, Norconsult 2017-10-10. 

60.34 Översiktlig dagvattenutredning för Varberg, DHI 2017-07-05. 

60.35 Kulturmiljöutredning DP Västerport etapp 1, Tyréns 2020-06-09. 

60.36 PM - Vypunkter Västerport, etapp 1, 2019-10-22. 

60.37 Handelsutredning för stadsdelen Västerport i Varbergs kommun, 

Ramböll 2018-12-11. 

60.38 Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg, 2014. 

60.39 Så här tycker Varberg, 2017. 

60.40 Belysningsstrategi för Varbergs kommun, 2019-06-17. 

60.41 Fåglar och byggnader - orsaker till kollisioner och förslag, Norconsult 

2021-03-31. 

Planprogram Västerport, 2018-06-19. 

Miljökonsekvensbeskrivning Planprogram Västerport, 2017-09-13. 
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Övervägande 
Planförslaget och föreslagen förändring är förenlig med 

kommunfullmäktiges inriktningsbeslut och förändringen ligger i linje med 

kommunens övriga strategiska ställningstaganden, bland annat 

översiktsplan och planprogram.  

 

En utveckling av området i enlighet med föreslagen användning bedöms 

vara förenlig med 2 kap. 4–6 §§ plan-och bygglagen (2010:900). Marken 

bedöms ur allmän synpunkt vara lämplig för ändamålet och bebyggelse 

inom fastigheterna bedöms kunna placeras och utformas med anpassning 

till platsens förutsättningar i form av stadsbild, infrastruktur, teknisk 

försörjning samt hälsa och säkerhet. En planläggning av området bidrar till 

kommunfullmäktiges mål om att det ska finnas goda och attraktiva 

livsmiljöer i hela kommunen.  

 

Intentionerna med bebyggelsen i den nya stadsdelen är att den ska 

innehålla bostäder och blandade funktioner i mindre enheter för att ge 

förutsättningar för ett varierat uttryck och ett gott lokalklimat. Dessutom är 

avsikten att tillgängliggöra området för rekreation och skapande av 

attraktiva mötesplatser som torg och kajstråk. Att samla bebyggelsen med 

närhet till centrum och service som förskolor, vårdcentral och 

kollektivtrafik gör att planförslaget har goda förutsättningar att bidra till en 

hållbar samhällsutveckling. Vid en sammanvägd bedömning är det 

Samhällsutvecklingskontorets uppfattning att förslaget till 

detaljplanläggning för utveckling av rubricerat område är lämplig. 

Samhällsutvecklingskontoret förslår att detaljplanen för Briggen 4 och 6, 

Fregatten 3, 5 och 6 samt del av Getakärr 1:26, 9:1 och 9:14, Västerport 

etapp 1, ska antas.  

 

I planprogrammet för Västerport beskrivs att bilen dominerar dagens 

persontransporter och att bilar tar betydligt mer plats i staden än cyklar och 

kollektivtrafik. En övergång till mer resurseffektiva, miljövänliga och 

mindre platskrävande fordon är positivt för stadsmiljön och en långsiktig 

målsättning för Varberg. Västerport ska vara ett föregångsexempel för hur 

en sådan utveckling kan främjas. För att arbeta mot minskat bilåkande och 

hållbart resande enligt ovan och trafikstrategins mål ska samutnyttjande av 

parkeringsplatser mellan boende, verksamheter och allmänheten 

eftersträvas inom planområdet. Det mycket centrala läget och närheten till 

det nya stationsområdet är positivt för att ett samutnyttjande av 

bilparkeringsplatser ska fungera. Det bidrar till kommunfullmäktiges mål 

om att en god infrastruktur och ett hållbart resande ska främjas. 

 

Parkeringsnormen i detaljplanen för Västerport etapp 1 är densamma som 

befintlig p-norm för centrala delarna av Varberg. Det innebär en norm per 

bostad om 0,7 + 0,1 = 0,8 bilar per lägenhet. Bilparkering tillåts inte inom 
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de nya kvarteren för bostäder, hotell och besöksanläggning utan parkering 

ska ske samlat i större parkeringsanläggningar koncentrerade vid Östra 

Hamnvägen. En förutsättning för byggnation inom kvarteren är att 

exploatörerna löser sitt parkeringsbehov genom parkeringsfriköp. Friköpet 

innebär att exploatören betalar ett engångsbelopp till kommunen per plats 

som inte kan lösas inom den egna fastigheten. Friköp av parkeringsplatser 

ska utgöra 250 000 kronor per plats exklusive moms enligt beslut i 

kommunstyrelsen 30 april 2019, § 90.  

 

Enligt gällande parkeringsnorm ligger planområdet utanför gällande 

zonindelningen där det ges rätt för friköp, avlösen och samutnyttjande. 

Som en del av genomförandet av planen föreslår 

Samhällsutvecklingskontoret att friköp, avlösen samt samnyttjande av 

parkeringsplatser ska tillåtas inom detaljplaneområdet för Västerport etapp 

1 motsvarande det som markeras som den inre zonen i enlighet med 

gällande parkeringsnorm, godkänd av byggnadsnämnden 16 maj 2012. 

 

Ekonomi och verksamhet  
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Det innebär 

att det är kommunen som ansvarar för och bekostar projektering, 

anläggande och iordningställande samt drift och underhåll av allmän plats 

som i planen utgör gata, kaj och torg. 

 

Kommunen får intäkter för försäljning av ny kvartersmark för 

bostadsändamål, lokaler, kontor, centrum och hotell som planen möjliggör. 

Marktilldelning kommer att ske genom markanvisning. Som en del av 

planens genomförande och för planerad byggnation kommer 

markanvisningsavtal, genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och 

parkeringsavtal tecknas mellan kommunen och respektive exploatör.  

 

Den avgift som exploatörerna betalar till kommunen för friköp av 

bilparkeringsplatser genom parkeringsavtal är avsedd för finansiering för 

anläggandet av ny parkeringsanläggning som planeras inom planområdet 

intill hotellet. Parkeringsanläggningen kommer att ägas och förvaltas inom 

kommunkoncernen.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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§ 118 Dnr KS 2020/0509 

 

Förvaltningslokaler Stadshus C 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder 

beställa om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Stadshus C av 

Varbergs Fastighets AB, VFAB, 

2. ge servicenämnden i uppdrag att hyra in de om- och tillbyggda 

lokalerna i Stadshus C, 

3. ge servicenämnden i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna 

nödvändiga evakueringslokaler under om- och tillbyggnad av Stadshus 

C samt att återkomma med förslag och kostnadsberäkning under tredje 

kvartalet 2021, 

4. ge servicenämnden i uppdrag att möblera och utrusta gemensamma 

lokaler samt mötes- och konferensrum i Stadshus C efter om- och 

tillbyggnad samt att återkomma med kostnadsberäkning, kostnader 

hänförs till framtida investeringsbudget, 

5. ge servicenämnden i uppdrag att i samråd med berörda nämnder, 

samordna utredning och upphandling av övrig utrustning och 

inventarier i Stadshus C efter om- och tillbyggnad samt att återkomma 

med kostnadsberäkning, kostnader hänförs till framtida 

investeringsbudget,  

6. ge kommunstyrelsen i uppdrag att anvisa och vid behov omfördela 

lokaler mellan nämnderna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) med instämmande av Jana Nilsson (S) och 

Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
I takt med att Varbergs kommun växer, ökar också behovet av 

förvaltningslokaler. Under åren har flera lösningar och lokaliseringar av 

förvaltningslokaler utretts. Senast den förstudie som bedömt 

Gamlebyskolans tomts lämplighet för att uppföra ett fjärde stadshus och 

som nu i annat ärende har avslutats. 

 

På förvaltningschefernas uppdrag utreddes hösten 2018 synergier av 

samlokalisering av verksamheter och hur därmed förvaltningslokaler ska 

användas på bästa sätt. Det visade att framförallt de samhällsbyggande 

förvaltningarna gynnas av att finnas i gemensamma lokaler.  
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Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens arbetsutskott 10 november 

2020, § 483, med hänvisning till att ett förtydligande kring kostnader för de 

föreslagna uppdragen ska göras i underlaget samt en indikativ bedömning 

om antalet arbetsplatser i lokalerna.  

 

Ärendet återremitterades även på kommunstyrelsens arbetsutskott 8 

december 2020, § 533, med hänvisning till att i beslutsats 4 och 5 förtydliga 

att det handlar om investeringar samt utöka underlaget med en indikativ 

ekonomisk bedömning utifrån till exempel yta på lokaler och 

produktionskostnad. 

 

Kapacitet och möjliga lösningar i Stadshus C 
På uppdrag av kommunledningen, har kommunstyrelsens förvaltning 

tillsammans med serviceförvaltningen undersökt möjligheten om det 

genom om- och tillbyggnad av Stadshus C, kvarteret Postmästaren, går att 

tillgodose det framtida behovet av förvaltningslokaler. I undersökningen 

bidrog konsulter inom byggnadskonstruktion och inredning med 

kompetens. 

Under 2020 rapporterades resultatet av undersökningen till 

förvaltningsledningen, förvaltningschefsgruppen, arbetsutskottet och 

centrala samverkansgruppen, med slutsatsen att det är möjligt att göra en 

större om och tillbyggnation av stadshus C för att på så sätt klara behovet av 

förvaltningslokaler bortom 2030. Detta förutsätter dock en ändring av 

detaljplan samt under byggtiden, nödvändiga evakueringslösningar. 

 

Undersökningen visar också att det krävs en annan lokallösning än det 

traditionella kontoret, för att nå den volym och de synergier som 

eftersträvas. Av den anledningen planeras för en process som involverar de 

medarbetare som kommer att arbeta i den nya kontorsmiljön, som 

förberedelse för berörda förvaltningar på ett förändrat arbetssätt. 

 

En grundförutsättning som testats kapacitetsmässigt är att de 

samhällsbyggande verksamheterna ska ha lokaler som är så gemensamma 

som möjligt. Om- och tillbyggnad av våningsplan två bedöms ge den 

möjligheten. 

 

Våningsplan ett är redan ombyggt till ett aktivitetsbaserat kontor och 

tillsammans med en om- och tillbyggnad av våningsplan tre, uppnås den 

kapacitet som prognosen visar behövs för de kommande åren.  

 

Det finns också en planering för användningen av övriga stadshus och 

också möjligheten att lämna externt inhyrda lokaler. 

 

Nuläge och effekter av ombyggnation av Stadshus C 

I dagsläget hyrs externa lokaler för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 
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näringslivs- och destinationskontoret samt utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningens stab. Hyreskostnader uppgår till cirka 

1 600 000 kronor per år. Dessa verksamheter planeras att flytta till de tre 

samlade stadshusen.  

 

En annan angelägen effekt av ett om- och tillbyggt stadshus, är att det ger 

möjlighet till gemensamma och samlade lokaler för förvaltningar och 

verksamheter som har nära samarbeten. Det innebär också att 

förvaltningarna i stort är samlade i de tre närliggande stadshusen. 

Förskole- och grundskoleförvaltningen samt utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen kommer att ha sina arbetsplatser i Stadshus 

B.  

 

Ett om- och tillbyggt Stadshus C bedöms kunna innehålla drygt 400 

skrivbord och projektarbetsplatser mot idag cirka 275. Antalet sittplatser 

inklusive, mötesrum, lounger och personalutrymmen bedöms kunna uppgå 

till över 1000. Ett förändrat arbetssätt och en aktivitetsbaserad 

kontorslösning ger möjlighet till många fler personer att ha sin arbetsplats i 

Stadshus C, än vad antalet arbetsplatser visar. Det går dock inte att ange 

hur många i det här skedet. Först måste en noggrann behovsanalys 

genomföras. Detta för att säkerställa att lokalutformningen matchar de 

behov och funktioner som finns. Nyckeltalet som används för det ABW som 

redan finns i Stadshus C är 11 kvadratmeter per person exklusive 

matsal/café. Men som tidigare nämnts måste en behovsanalys av bland 

annat specialfunktioner göras så möjligen behöver nyckeltalet ökas något.  

 

Postmästaren 14 
Varbergs Fastighets AB, VFAB, äger sedan tidigare stadshus C. Efter det att 

ovan nämnda undersökning av stadshus C genomförts, Har VFAB också 

förvärvat Postmästaren 14. VFAB har gjort en bedömning av husets skick, 

en preliminär lokallösning och möjligheten att lokalmässigt integrera 

Postmästaren 14 med stadshus C för att flexibel användning och för att öka 

möjligheterna till ökat samarbete.  

 

Om det är möjligt med en nybyggnad eller om huset ska bevaras och det 

därmed är en ombyggnad som är aktuell, kommer att framgå av 

detaljplanen. 

 

Postmästaren 14 planeras för att tillgodose VFAB:s behov av kontorslokaler. 

 

Ansvar och kostnader 
Kostnader för om- och tillbyggnad av båda fastigheterna belastar VFAB 

investeringsmässigt och berörda förvaltningars hyra. 

 

VFAB har grovt bedömt investeringsnivån på det underlag som hittills 

tagits fram. Det ska understrykas att underlaget behöver bearbetas 
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ytterligare för att mer noggrant kunna kostnadsberäknas och tydliggöra 

projektets avgränsningar. 

Kostnadsbedömningen bygger också på erfarenheter av tidigare projekt 

som till exempel om- och tillbyggnaden av Stadshus A men också andra 

byggprojekt.  

 

Investeringsnivån bedöms därmed totalt inte understiga 175 000 000 kr 

eller minst cirka 20 000 kronor per kvadratmeter exklusive moms i prisläge 

år 2021. Detta inkluderar också investeringskostnaderna för Postmästaren 

14, med förutsättningen ombyggnation inom befintlig volym. 

 

Detta kan jämföras den schablonkostnad som används för kommunal 

nyproduktion i tidigt skede: 30 000 kronor per kvadratmeter. Prognosen 

för om- och tillbyggnad av Stadshus A bedöms landa på en kostnad på cirka 

26 000 kronor per kvadratmeter. Projektet är inte slutredovisat.   

  

Den bedömda kostnaden utgår från osäkerheten i det tidiga skedet och från 

bedömningen av att Stadshus C kan byggas till så att den totala ytan för 

hela kvarteret, inklusive Postmästaren 14, blir cirka 8 260 kvadratmeter.  

Bland annat finns behov av åtgärder i källarplan för att till exempel skapa 

omklädningsrum. Dessa behov är inte med i kostnadsbedömningen.  

 

Marknadshyran för kontorslokaler i centrala Varberg bedöms till 1 700-

2 100 kronor per kvadratmeter beroende om lokaler är om- eller nybyggda.  

 

Under förutsättning av ett 20-årigt hyreskontrakt och med förutsättningar 

beskrivna ovan, beräknas den nya hyran i stadshus C i snitt bli 1 800 kronor 

per kvadratmeter i kallhyra. Det är i den lägre nivån med jämförbara 

kontorslokaler i centrala Varberg.  

 

Nuvarande hyra för Stadshus C är 1 250 kronor per kvadratmeter. Därtill 

kommer drifts- och mediakostnader med 620 kronor per kvadratmeter.  

 

Drifts- och mediakostnader efter ombyggnad, är enligt schablon, 370 

kronor per kvadratmeter.  

 

Den bedömda nya hyran skulle därmed öka, efter ombyggnationen, med 

650 kronor per kvadratmeter men minska i drifts- och mediakostnader med 

280 kronor per kvadratmeter. 

 

Bedömningen är att det går att bygga till 1 300 kvadratmeter på stadshus C.  

 

VFAB:s kostnadsbedömningar och med hänsyn taget till det tidiga skedet, 

bygger på affärsmässiga marknads- och försiktighetsprinciper och att 

projektet är genomförbart. 
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Övriga kostnader som uppkommer i projektet som evakueringskostnader, 

flyttkostnader, utrustnings- och inventariekostnader inarbetas i projektet 

och behandlas i kommande budgetprocesser. Kostnader för utrustning och 

inventarier hänförs till kommande investeringsbudget när det är aktuellt.  

 

Delprojekt och bedömd tidplan 
En förändring av en sådan omfattning och tidsutsträckning och som 

innebär påverkan på mångas arbetsmiljö, kräver nära samarbete i 

projektets olika delar. En styrgrupp tar ansvar för att se till att samordning 

och framdrift fungerar.   

Utrustning och inventarier 
Kostnader för utrustning och inventarier behöver beräknas och behandlas i 

kommande budgetprocesser. Ansvaret för att utrusta gemensamma 

utrymmen samt mötes- och konferensrum föreslås uppdras åt 

servicenämnden för att uppnå en gemensam standard i hela Stadshus C.  

Det föreslås också att servicenämnden får i uppdrag att i samråd med 

berörda nämnder samordna utredning och upphandling också av övrig 

utrustning och inventarier. Också dessa kostnader behandlas i kommande 

budgetprocesser och hänförs till investeringsbudget när det blir aktuellt.  

 

Evakueringsbehov 
Det är oklart hur stort behovet är att evakuera Stadshus C under en om- och 

tillbyggnad. Servicenämnden föreslås få i uppdrag att utreda behovet, 

förslag till lösningar samt kostnadsbedömning under tredje kvartalet 2021. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 18 maj 2021, § 227. 

Beslutsförslag 4 maj 2021. 

 

Övervägande 
Behovet av utökade förvaltningslokaler har länge varit känt och flera 

alternativa lösningar har utretts men inte funnits lämpliga av olika skäl. Det 

har också konstaterats att det finns synergier som är angelägna att uppnå 

genom att vissa verksamheter har en lokalmässig närhet till varandra. 

 

Förutsättningarna för att en om- och tillbyggnad av Stadshus C skulle 

tillgodose det ökade kapacitetsbehovet men också om det därmed går att 

tillgodose de synergier som konstaterats önskvärda, har undersökts. 

Undersökningen visar att det bedöms möjligt. Nu har också möjligheten att 

integrera Postmästaren 14 undersökts för flexibel lokalanvändning och för 

att främja möjligheten till ökat samarbete. Postmästaren 14 planeras främst 

att tillgodose VFAB:s lokalbehov. 
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Förslaget är alltså att bygga om och till befintliga lokaler till en bedömd 

kostnad av cirka 20 000 kronor per kvadratmeter att jämföras med en 

nybyggnation där utgångspunkten är en kostnad på 30 000 kronor per 

kvadratmeter. 

Det understryks återigen att de kostnader som angetts i underlaget, bygger 

på en översiktlig utredning och måste därför betraktas som riktmärken. 

Kommande förstudier och projektering, kommer att ge förutsättningar för 

säkrare kostnadsberäkningar. 

 

Ett projekt av det här slaget innehåller flera delprojekt och påverkar många 

medarbetares arbetssituation. Det är därför angeläget att delarna 

samarbetar och ger input till varandra. Det är också angeläget att 

medarbetarna i de berörda förvaltningarna ges möjlighet att vara delaktiga 

under processen. Detta för att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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§ 119 Dnr KS 2020/0602 

 

Namnförslag på ny gata i centrala Varberg - 
Gamlebygatan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. ge den nya gatan, som ska anläggas mellan Norra Vägen och Lilla 

Drottninggatan, namnet Gamlebygatan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Språng (C) med instämmande av Jana Nilsson (S) och Erik Hellsborn 

(SD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
I den upprättade detaljplanen för kvarteret Malmen och Charleshill 

kommer den nya järnvägsstationen medföra mer rörelse och ett ökat behov 

av framkomlighet för gående, cyklister och bilar i närområdet. För att möta 

de förändrade trafikflödena föreslås en ny gata anläggas med separerad 

gång- och cykelbana. Troligtvis kommer också Baggens gränd i 

planområdets nordvästra del stängas av mot Västra Vallgatan framför den 

nya stationen. En helt ny gata kommer att sträcka sig mellan Norra Vägen 

och Lilla Drottninggatan. 

 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott 12 januari 2021, § 

10, och återremitterades då med hänvisning till att utreda förutsättningar 

för att ge den nya gatan namnet Gamlebygatan istället för det förslag som 

var uppe för beslut, Baggens gränd. 

 

Ärendet har nu beretts klart av Stadsbyggnadskontoret och kultur- och 

fritidsnämnden. Förslaget som nu går upp för antagande i 

kommunstyrelsen är att gatan som ska anläggas mellan Norra vägen och 

Lilla Drottninggatan får namnet Gamlebygatan.  

 

Den gata som idag heter Baggens gränd behåller det namnet med 

motivering dels till historisk koppling dels till att det finns etablerade 

adresser där sedan 1979. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 4 maj 2021, § 205. 

Beslutsförslag 20 april 2021. 

Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag, inklusive karta, 9 april 2021. 
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Kultur- och fritidsnämnden, 25 mars 2021 § 49. 

Kulturmiljö Halland, Kvarteret Malmen och Charleshill – Kulturhistorisk 

utredning 2016. 

 

Övervägande 
Förslaget är, utifrån Stadsbyggnadskontorets förslag, att ge den nya gatan 

mellan Norra Vägen och Lilla Drottninggatan namnet Gamlebygatan. 

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

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 120 Dnr KS 2021/0133 

 

Valdistrikts- och valkretsindelning samt antal 
ledamöter och ersättare i fullmäktige i Varbergs 
kommun vid de allmänna valen 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. Varbergs kommun ska bestå av 41 valdistrikt i enlighet med förslag i 

utredning Översyn av valkretsar och valdistrikt daterad 23 april 2021 

2. fullmäktige ska under valperioden 2023-2026 bestå av 61 ledamöter 

och att antalet ersättare ska utgöra hälften av det antal platser som varje 

parti får i fullmäktige 

3. Varbergs kommun ska bestå av två valkretsar i enlighet med indelning i 

bilagan Kartor i Översyn valdistrikt och valkretsar daterad 23 april 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tobias Carlsson (L) med instämmande av Christofer Bergenblock (C) och 

Kent Norberg (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen ska se över indelningen i valkretsar och valdistrikt året innan 

val till riksdagen. Kommunfullmäktige behöver besluta om indelning i 

valkretsar senast 1 oktober 2021. För att beslutet ska gälla behöver det 

därefter fastställas av länsstyrelsen. På förslag av kommunfullmäktige ska 

länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i valdistrikt senast 1 

december 2021. 

 

Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 

000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta 

färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.  

 

Varbergs kommun är för närvarande indelad i 36 valdistrikt. Indelningen 

följer kommunens indelning i statistikområden, så kallade 

nyckelkodsområden. Nuvarande indelning följer också 

församlingsgränserna. 

 

Grundregeln är att en kommun ska ha en valkrets. Om en kommun har 

36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två 

eller flera valkretsar. Varberg är under nuvarande mandatperiod indelad i 

två valkretsar med 30 respektive 31 mandat i kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter och ersättare som 

fullmäktige ska ha. Enligt kommunallagen ska en kommun som har över  

36 000 röstberättigade invånare ha minst 61 ledamöter. Antalet ersättare 

ska utgöra högst hälften av det antal platser som varje parti får i 

fullmäktige. Kommunfullmäktige i Varberg har under nuvarande 

mandatperiod 61 ledamöter och antalet ersättare utgör hälften av det antal 

platser som varje parti får i fullmäktige 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 25 maj 2021, § 245. 

Beslutsförslag 7 maj 2021. 

Valnämnden 7 maj 2021, § 4. 

Utredning valdistrikts- och valkretsindelning 2022, daterad 23 april 2021. 

Kartor översyn valdistrikt och valkretsar, daterad 23 april 2021. 

 

Övervägande 
Enligt befolkningsprognosen för antalet röstberättigade 2022 ligger de 

flesta av valdistrikten, 22 stycken, befolkningsmässigt inom föreskriven 

storlek (1 000-2 000 röstberättigade). 9 distrikt är mindre och 5 distrikt är 

större än vallagens bestämmelser. 

 

De nya kraven som infördes 2019 om att platsen där väljaren plockar 

valsedlar ska vara avskärmad medför att valdistrikt inte bör vara för stora 

för att bland annat undvika köbildning. Ett stort antal valdistrikt skulle 

därför inför valet 2022 behöva delas. Valnämnden beslutade därför 2019 att 

ge kommunkansliet i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens 

valdistrikt. 

 

Förslag till ny valdistriktsindelning innebär att 26 av 36 valdistrikt från 

valet 2019 påverkas i olika utsträckning. Förslaget innebär att den nya 

valdistriktsindelningen består av följande 41 valdistrikt. Nya valdistrikt är 

understrukna: 

 

Apelviken-Nygård, Barnabro-Lugnet-Getterön, Bläshammar-Trönningenäs, 

Breared, Brunnsberg-Norrdal, Bua, Derome-Sälltorp, Gamleby, Grimeton-

Gödestad-Hunnestad, Håsten, Hästhaga-Rosenfred, Karl Gustav-Grimmared, 

Karlberg, Kungsäter-Gunnarsjö, Lilla Träslöv, Lindberg-Tofta-Torpa, 

Lorensberg-Tranelyckan, Mariedal, Rolfstorp, Sibbarp-Dagsås, Skällinge-

Nösslinge, Spannarp, Stenåsa-Äckregården, Stråvalla, Sörse-Apelvikshöjd,  

Sörse-Ranelid, Trädlyckan, Träslöv N, Träslöv S, Träslövsläge NV, 

Träslövsläge SÖ, Trönninge-Göingegården, Tvååker V, Tvååker Ö, Tångaberg-

Kärra-Åskloster, Valinge-Stamnared, Varberg centrum N, Varberg centrum S, 

Veddige V, Veddige Ö och Värö. 
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Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att Varbergs kommun ska 

bestå av 41 valdistrikt i enlighet med förslag i utredning Översyn av 

valkretsar och valdistrikt daterad 23 april 2021, fullmäktige ska under 

valperioden 2023-2026 bestå av 61 ledamöter och att antalet ersättare ska 

utgöra hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige samt att 

Varbergs kommun ska bestå av två valkretsar i enlighet med indelning i 

bilagan Kartor i Översyn valdistrikt och valkretsar daterad 23 april 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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§ 121 Dnr KS 2021/0218 

 

Svar på remiss - Förändrad valkretsindelning 
inom Region Halland inför kommande 
mandatperiod 2023-2026, RS210037 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. att Region Halland ska bestå av fyra valkretsar enligt nuvarande 

indelning och avstyrker Region Hallands förslag om att indela Halland i 

en valkrets.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) och Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att 

tillstyrka Region Hallands förslag om att indela Halland i en valkrets att 

gälla från och med valet 2022. 

 

Tobias Carlsson (L) med instämmande av Jana Nilsson (S) och Morgan 

Börjesson (KD) föreslår att Region Halland ska bestå av fyra valkretsar 

enligt nuvarande indelning och avstyrker Region Hallands förslag om att 

indela Halland i en valkrets. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Tobias Carlssons (L) med fleras förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Region Halland har skickat remiss om kommunernas inställning till 

eventuell ändrad valkretsindelning av regionen inför kommande 

mandatperiod. 

 

Enligt 4 kap 8 § i Vallagen anges att indelningen i valkretsar, efter det att 

kommunerna inom regionen har fått tillfälle att yttra sig, ska beslutas av 

regionfullmäktige senast 31 oktober året före det valår då den nya 

indelningen ska gälla för första gången. 

 

Region Halland har sedan 1976 varit indelat i fyra valkretsar: 

1. Halmstad – Laholms kommuner – första valkretsen 

2. Falkenberg & Hylte kommuner – andra valkretsen 

3. Varbergs kommun – tredje valkretsen 

4. Kungsbacka kommun – fjärde valkretsen 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-05-25 41 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Genom en statlig offentlig utredning från 2012, (SOU 2012:94) har 

konstaterats att det inte längre framstår som motiverat att behålla den 

tvingande regleringen om valkretsindelning i landsting/regioner. 

Bedömningen blev istället att skyldigheten för landstingen att göra 

valkretsindelningar borde tas bort. Utredningskommittén föreslog då att 

huvudregeln i stället ska vara att ett landsting utgör en valkrets, vilket också 

gäller idag i vallagen. 

 

Beslut om att ändra valkretsindelningen behöver inte motiveras, men 

dialog pågår inom partierna i regionen om ändrad indelning. Enligt gjorda 

beräkningar påverkas inte mandatfördelningen av en eventuell ändrad 

kretsindelning, baserat på aktuellt valresultat innevarande mandatperiod. 

 

Region Halland önskar kommunernas yttrande 1 juni 2021, dock senast den 

30 juni, för att kunna handlägga ärendet i regionfullmäktige i oktober. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 4 maj 2021, § 202. 

Beslutsförslag 19 april 2021. 

Remiss - Förändrad valkretsindelning inom Region Halland inför 

kommande mandatperiod 2023-2026. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Region Halland 

Kommunkansliet 
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§ 123 Dnr KS 2021/0169 

 

Svar på remiss angående Betänkandet Struktur 
för ökad motståndskraft (SOU 2021:25) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

 

1. översända yttrande daterat 5 maj 2021 som svar till Justitiedepartementet 

från Varbergs kommun.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har getts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet 

Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25).  

 

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillsätta en utredning med 

uppdrag att analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och 

samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå. Den 

föreslagna strukturen ska även stärka samhällets förmåga att hantera 

fredstida kriser. Utredningen antog namnet Utredningen om civilt försvar. 

Utredningens uppdrag har bland annat omfattat att:  

 

• analysera och lämna förslag på en struktur med statliga myndigheter 

indelade i sektorer och sektorsansvariga myndigheter  

• analysera och lämna förslag på en ändamålsenlig geografisk indelning 

för civil ledning och samordning på regional nivå och på hur dessa 

områden ska ledas  

• analysera och lämna förslag på en förtydligad ledningsförmåga för 

kommuner och landsting  

• analysera och lämna förslag på hur Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps (MSB) roll att verka för samordning kan utvecklas  

• lämna nödvändiga författningsförslag.  

 

Utifrån detta uppdrag föreslår utredningen en struktur för hur statliga 

myndigheter som bedriver samhällsviktig verksamhet ska samverka i 

förberedelse och planeringsarbetet.  

 

Utredningen beskriver även en ansvarstrappa där statliga myndigheters 

ansvar för krisberedskap inför och under höjd beredskap tydliggörs utifrån 

vilken roll respektive myndighet har i krisberedskapen.  

 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-05-25 43 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Utredningen föreslår att landet delas in i större geografiska områden för 

civil ledning och samordning, civilområden. Hallands län förslås tillhöra 

västra civilområdet tillsammans med Västa Götalands län.  

 

I varje civilområde ska en av länsstyrelserna vara civilområdesansvarig och 

därmed civilområdeschef. Civilområdeschefen ska ansvara för att samordna 

planeringen inför höjd beredskap. Under höjd beredskap ska 

civilområdeschefen, som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom 

civilområdet, samordna och koordinera de civila aktörerna. 

Civilområdeschefen föreslås vidare verka för samordning av länsstyrelserna 

vid fredstida krissituationer. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har idag ett brett 

uppdrag med ansvar för en lång rad frågor som rör skydd mot olyckor, 

krisberedskap och civilt försvar. Utöver detta föreslås MSB ha ett 

övergripande ansvar för planeringen för civilt försvar. MSB förslås även 

ansvara för att sammanställa resursbehov inom civilt försvar och 

krisberedskap. MSB ska kunna stödja andra aktörer vid nationella kriser 

och stödja regeringen och myndigheterna vid höjd beredskap.  

 

Utredningen föreslår att regeringen ska ge MSB i uppdrag att bilda och 

administrera ett centralt beredskapsråd. I beredskapsrådet bör företrädare 

för de sektorsansvariga myndigheterna och civilområdescheferna ingå. Det 

centrala beredskapsrådet ska vara ett forum för information, dialog och 

samordning av gemensamma frågor. 

 

Utredningen föreslår att en ny lag, lagen om kommuner och regioners 

beredskap, ska ersätta lagen (2006:544) om kommuners och regioners 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap. En stor del av de nu gällande bestämmelserna överförs till den 

nya lagen men inordnas i en ny struktur. Syftet med den nya strukturen är 

att öka enhetligheten i arbetet med den fredstida krisberedskapen och det 

återupptagna arbetet med civilt försvar. Dessutom ersätter fredstida 

krissituationer begreppet extraordinär händelse. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 18 maj 2021, § 237. 

Beslutsförslag 5 maj 2021. 

Yttrande – Struktur för ökad motståndskraft, 5 maj 2021. 

Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:25. 

 

Övervägande 
Det är i grunden positivt med en ny nationell hållbar struktur för en ökad 

motståndskraft. 
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Utredningens förslag brister i sin ansats till förtydligad ledningsförmåga för 

kommunerna. Utredningen har haft starkt fokus på statliga myndigheter 

och har inte mäktat med att göra adekvata och tillräckliga 

konsekvensanalyser för kommunernas roll, verksamhet och ekonomi.  

 

Att införa nya begrepp och kriterier bidrar inte till en ökad 

ledningsförmåga. Att kriterierna dessutom skiljer sig åt mellan olika 

uppgifter i lagen ger snarare en ökad otydlighet jämfört med idag. 

 

Det viktiga arbete kommunerna har framför sig för att stärka sin del i 

totalförsvaret kräver en långsiktig och förutsägbar finansiering. 

Utredningen föreslår en rad ambitionshöjningar och förtydliganden när det 

gäller kommunernas arbete med krisberedskap och framförallt civilt 

försvar. För att möta denna ambitionshöjning måste kommunerna tillföras 

ökade ekonomiska resurser.  

 

Sammanfattningsvis föreslås att lagen om extraordinära händelser inte 

ändras i detta skede utan att en fördjupad utredning och analys görs 

beträffande kommuners och regioners ansvar, uppgifter och finansiering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Justitiedepartementet 
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§ 124 Dnr KS 2021/0222 

 

Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2022 med 
utblick 2023-2024 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1.  översända yttrande daterat 4 maj 2021 till Hallandstrafiken som svar på 

remiss Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023-2024. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har fått möjlighet att yttra sig över Hallandstrafikens 

Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023-2024.  

 

Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer i det 

Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Huvudprincipen är att 

koncentrera resurserna till utpekade kollektivtrafikstråk där 

förutsättningarna för ökat resande är goda. Kollektivtrafikplan 2022 med 

utblick 2023-2024 har arbetats fram av Hallandstrafiken på uppdrag av 

Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Halland. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 18 maj 2021, § 235. 

Beslutsförslag 4 maj 2021. 

Yttrande över förslag till Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023–2024, 

4 maj 2020. 

Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023–2024. 

Hamn- och gatunämnden, yttrande 30 april 2021. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, yttrande 15 april 2021. 

Förskole- och grundskolenämnden, yttrande 29 april 2021. 

 

Övervägande 
Hallandstrafikens förslag till kollektivtrafikplan präglas av effekterna från 

pågående pandemi och handlar mycket om neddragningar. Varbergs 

kommun vill ha en så snabb återgång till normal trafik som möjligt och att 

tidigare aviserade satsningar återupptas. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Hallandstrafiken AB   
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§ 125 Dnr KS 2021/0234 

 

Svar på remiss - Nya bärighetsklasser i 
Hallands län 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. översända yttrande daterat 18 maj 2021 till Trafikverket som svar från 

Varbergs kommun. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Varbergs kommun har erbjudits att yttra sig över förslag till förändringar i 

föreskrifter om bärighetsklasser i Hallands län.  

 

Väghållningsmyndigheten i region Väst har för avsikt att ändra 

bärighetsklasser på vissa vägar i Hallands län och föreslår därför att 

Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2020:33) om bärighetsklasser i 

Hallands län ska upphöra att gälla och nya föreskrifter beslutas.  

 

Bärigheten beror på en kombination av naturliga förutsättningar och 

vägkonstruktionens egenskaper. Bärighetsrestriktioner används för att 

skydda vägar och broar mot de skador och den nedbrytning som orsakas av 

den tunga trafiken. Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg 

bärighetsklass 1, BK1. Begränsning till en lägre bärighetsklass, BK2/BK3, 

görs för vägar, vägdelar eller broar som i dagsläget inte klarar BK1 utan att 

kostsamma åtgärder utförs för att förstärka dessa och om de ska kunna 

fortsätta vara framkomliga under överskådlig tid. Efter att en väg förstärkts 

kan den återgå till BK1 och därmed utgå ur föreskriften eller föreskrivas till 

BK4.  

 

Vägar som kan klara en högre bärighetsklass än BK1 och som ingår i det 

upplåtna vägnätet för BK4 kan föreskrivas få BK4. Vissa vägar inom det 

upplåtna BK4 vägnätet klarar inte den belastning som bruttoviktstabellen 

för BK4 genererar. Dessa vägar kommer att villkoras med krav på fordonen 

avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen. 

Motivet till detta är att inte riskera det framtida vägkapitalet och undvika 

framtida accelererande underhållskostnader 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 18 maj 2021, § 238. 

Beslutsförslag 4 maj 2021. 
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Yttrande över Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Hallands län 

27 april 2021. 

Förslag till nya föreskrifter för Hallands län samt upphävande av 

Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2020:33) om bärighetsklasser i 

Hallands län. 

 

Övervägande 
Varbergs kommun välkomnar förslaget då det innebär ökade möjligheter 

för transporter på väg i kommunen.  

 

I övrigt framgår kommunens remissvar till Trafikverket i yttrande daterat 

18 maj 2021.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Trafikverket 
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 § 126 Dnr KS 2021/0016 

 

Delegeringsbeslut 28 april 2021 - 25 maj 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 28 april 2021-

25 maj 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över delegeringsbeslut perioden 28 april 2021-25 maj 2021. 

 

KS 2021/0001 

Kommunstyrelsens arbetsutskott – 4 maj 2021. 

 

KS 2021/0001 

Kommunstyrelsens arbetsutskott – 11 maj 2021. 

 

KS 2021/0001 

Kommunstyrelsens arbetsutskott – 18 maj 2021. 

 

KS 2021/0001 

Kommunstyrelsens arbetsutskott – 25 maj 2021. 

 

KS 2021/0001 

Kommunstyrelsens personalutskott – 12 maj 2021 

 

KS 2021/0008-16 

Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande nyttjanderättsavtal Varberg 

Getakärr 5:32, del av. 

 

KS 2021/0008-17 

Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande nyttjanderättsavtal avseende 

mark för biodling – inom del av Varberg Hunnestad 7:16. 

 

KS 2021/0219-2 

Kommunekologens delegeringsbeslut gällande yttrande - Anläggande av 

bro för gång- och cykelväg över Tvååkers kanal i Varbergs kommun. 

 

KS 2021/0258-2 

Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut gällande genomförandeavtal 

avseende åtgärdande av buller från fläktbyggnad på Campus. 
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KS 2021/0007-6 

Markförvaltarens delegeringsbeslut gällande överlåtelse av arrenderätt 

19110 – Sanddynan 11 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 127 Dnr KS 2021/0016 

 

Kommunstyrelsen meddelanden 28 april 2021 - 
25 maj 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 28 april 2021 – 25 

maj 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
KS 2020/0233-59 

Laga kraft gällande detaljplan för del av Lahall 2:13, 2:2 och 1:18. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 128 Dnr KS 2020/0638 

 

Information om kommunens 
nationaldagsfirande 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Språng (C) informerar om 

kommunens nationaldagsfirande 2021 med anledning av Covid-19. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 129 Dnr KS 2020/0638 

 

Övrig fråga 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. lägga redogörelsen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Turid Ravlo Svensson (S) ställer fråga om hantering av inkomna skrivelser 

till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M), 

kommundirektör Carl Bartler och kommunsekreterare Sofie Verdin redogör 

för de rutiner som finns för inkommande ärenden till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen för därefter övergripande dialog om hantering av 

inkomna skrivelser till kommunens nämnder. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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