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Plats och tid Stadshus A, lokal 1109, klockan 8-9 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande 

Christofer Bergenblock (C), första vice ordförande 

Jana Nilsson (S), andra vice ordförande 

Tobias Carlsson (L) 

Jeanette Qvist (S) 

 

 

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör 

Sofie Verdin, kommunsekreterare 

Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 242, 244 

Malin Ung, budgetchef, § 242 

Anna Lund, planeringsstrateg, § 243 

Jeanette Larsson, avdelningschef, § 243 

Sofie Nilsson, hållbarhetsstrateg, § 243 

Kristina Hellerström, avdelningschef, § 244 

Taulanta Tulla, markförvaltare, § 244 

Marcus Andersson, kommunsekreterare, § 245 

Utses att justera Jana Nilsson (S) 

Sekreterare Sofie Verdin Paragraf 242-246 

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) 

Justerande Jana Nilsson (S)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 242 Dnr KS 2021/0159 

 

Tertialrapport 2021 - Varbergs kommun 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 
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: Ks 
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 § 243 Dnr KS 2019/0577 

 

Hållbarhetsbokslut verksamhetsåret 2020 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta  

 

1. godkänna Hållbarhetsbokslut 2020 – Varberg visar vägen för 

verksamhetsår 2020, daterat 18 maj 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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 
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 

hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun. Här pekar kommunen ut 

övergripande målsättningar inom tre olika områden: 

 

• Livskraftiga ekosystem 

• Hållbar resursanvändning 

• Välmående samhälle. 
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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: Ks 
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 § 244 Dnr KS 2021/0231 

 

Iordningsställande och finansiering av 

parkeringsplatser på kvarteret Renen 13 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 
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 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25 7 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

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: Ks  
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§ 245 Dnr KS 2021/0133 

 

Valdistrikts- och valkretsindelning samt antal 

ledamöter och ersättare i fullmäktige i Varbergs 

kommun vid de allmänna valen 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 

Christofer Bergenblock (C) med instämmande av Tobias Carlsson (L), Jana 

Nilsson (S) och Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till förvaltningens 

förslag med följande tillägg: 

 

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

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

 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer fråga om bifall eller avslag på Christofer Bergenblocks 

(C) med fleras förslag och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt 

förslaget.  

 

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.  
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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. 

 

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 
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-
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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. 

 

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: Ks 
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 § 246 Dnr KS 2020/0639 

 

Information från kommundirektören 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Carl Bartler informerar om 

 

• Dialog i Chefsgrupp Halland om hantering av beslutad 

begränsningsförordning.  

• Hundrastgård i befintlig tom hage.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

  

 

 

 


	Närvarolista
	§ 242 Tertialrapport 2021 - Varbergs kommun
	§ 243 Hållbarhetsbokslut verksamhetsåret 2020
	§ 244 Iordningsställande och finansiering av parkeringsplatser på kvarteret Renen 13
	§ 245 Valdistrikts- och valkretsindelning samt antal ledamöter och ersättare i fullmäktige i Varbergs kommun vid de allmänna valen 2022
	§ 246 Information från kommundirektören

