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Plats och tid Stadshus A, lokal 1109, klockan 8.30-15.30. Lunch 12-13. 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande 

Christofer Bergenblock (C), första vice ordförande 

Jana Nilsson (S), andra vice ordförande 

Jeanette Qvist (S) 

Tobias Carlsson (L) 

 

 

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör 

Sofie Verdin, kommunsekreterare 

Josefin Winnfors, kanslichef, § 252-263 

Jan Sjöstedt, Räddningstjänsten Väst, § 247 

Kristina Hellerström, avdelningschef, § 248-251 

Taulanta Tulla, markförvaltare, § 248 

Johan Thein, exploateringsstrateg, § 249 

Josefin Selander, samhällsutvecklingsdirektör, § 249-251 

Christian Persson, ordförande, byggnadsnämnden, § 250-251 

Tomas Johansson, vice ordförande, byggnadsnämnden, § 250-251 

Cecilia Strömer, stadsbyggnadschef, § 250-251 

Maria Söderlund, stadsarkitekt, § 250 

Micael Åkesson, ordförande, hamn- och gatunämnden, § 250-251 

Henrik Petzäll, förvaltningschef, hamn- och gatuförvaltningen, § 250-251 

Mattias Bengtsson, avdelningschef, hamn- och gatuförvaltningen, § 250-251 

Jeanette Larsson, avdelningschef, § 250 

Max Wehlin, utvecklingsstrateg, § 250 

Anna Modigh, planarkitekt, § 251 

Claus Pedersen, planchef, § 251 

Henrik Gustafsson, projektledare, § 252 

Jenny Jakobsson, projektledare, § 252 

Maria Gustavsson, förvaltningschef, utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, § 253 

Micha Björk, utvecklingsledare, utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, § 253 

Annika Källberg Haknert, förvaltningsjurist, § 254 

 

Utses att justera Jana Nilsson (S) 

Sekreterare Sofie Verdin Paragraf 247-263 

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) 
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Justerande Jana Nilsson (S)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 247 Dnr KS 2020/0638 

 

Information om föreläggande från MSB - 

Räddningstjänsten Väst 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Räddningstjänsten Väst informerar om föreläggande från Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap, MSB, om tillgång till höjdfordon i 

verksamheten.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 248 Dnr KS 2021/0097 

 

Information om förutsättningar för tillfällig 

markanvändning - kvarteret Renen 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om förutsättningar för tillfällig 

markanvändning på kvarteret Renen med anledning av 

kommunfullmäktiges beslut om bevarande av kontorsbyggnad, 

portvaktsstuga, mur och B-hall på fastigheten.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 249 Dnr KS 2021/0205 

 

Utbyggnadsplan 2021 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. återremittera ärendet med hänvisning till att revidera struktur och 

innehåll samt komplettera tidssättning i framtaget förslag på 

utbyggnadsplan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår återremiss med hänvisning till att 

revidera struktur och innehåll samt komplettera tidssättning i framtaget 

förslag på utbyggnadsplan. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och konstaterar att arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsutvecklingskontoret tar årligen fram en utbyggnadsplan för 

kommunen. Utbyggnadsplan 2021 är en genomförandebeskrivning av de 

olika övergripande fysiska planer som är antagna/godkända av kommunen. 

Planen är även ett verktyg för kommunens förvaltningar och bolag i sin 

långsiktiga planering och därigenom i arbetet med att nå de mål och 

inriktningar som beslutats av kommunfullmäktiges om ett hållbart Varberg.  

      

Befolkningstillväxten, liksom utvecklingen av näringslivet i Varberg, har 

varit positiv under flera decennier och beräknas vara så även framöver 

enligt nuvarande prognoser och bedömningar. För att kommunens 

attraktivitet ska bestå i en fortsatt tillväxt är det viktigt att kommunen har 

framförhållning i planeringen och genomförandet av nya bostäder, mark för 

verksamheter, kommunal service och infrastruktur så att funktionerna 

finns etablerade när behov/efterfrågan uppstår.    

   

Utbyggnadsplanen omfattar hela kommunen och beskriver den samlade 

utbyggnaden inom olika geografiska delområden samt inom dessa ett antal 

större utbyggnadsområden. Planen omfattar kriterier för tidsättning av 

områden, det vill säga vad som ska avgöra när planering och utbyggnad av 

ett område bör ske. För de olika områdena anges också de övergripande 

fysiska förutsättningarna som har betydelse för utbyggnad. Dokumentet 

beskriver de eventuella relationer, beroenden eller samband som finns 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

mellan olika områden eller projekt och avslutningsvis en föreslagen ordning 

för när områden bör byggas ut.  

 

Utbyggnadsplanen har i tidigare versioner omfattat frågor av betydelse för 

bostadsförsörjning men då dessa frågor nu lyfts in i arbetet med pågående 

bostadsförsörjningsstrategi har Utbyggnadsplan 2021 begränsats till att 

utgå från den totala bostadsvolym som exploaterings- och 

befolkningsprognoser beskriver. Planen baseras på befolknings- och 

exploateringsprognoser samt underlag och information om 

exploateringsförutsättningar.       

  

Arbetet med att ta fram Utbyggnadsplan och Lokalförsörjningsplan har 

sedan hösten 2020 skett parallellt. Att arbetet bedrivits samtidigt, och 

delvis tillsammans, har inneburit ett första steg mot att samlat åskådliggöra 

den prognosticerade utbyggnaden i kommunen och på vilket sätt 

utbyggnaden genererar behov av investeringar under kommande 

budgetperiod. Genom utbyggnadsplanen föreslås också i vilken ordning 

utbyggnad bör ske efter budgetperioden vilket syftar till att ge en ökad 

tydlighet vid långsiktig planering av olika verksamheter. 

  

Utbyggnadsplanen och Lokalförsörjningsplanen beskriver övergripande de 

förutsättningar som finns för att kommunen ska kunna växa, kommunal 

service respektive fysiska och tekniska förutsättningar, och ger tillsammans 

en bild av vad för insatser som krävs och när de bör ske för att främja en så 

hållbar utveckling som möjligt. Förhoppningen är att den ökade tydligheten 

på sikt ger kommunens olika verksamheter och bolag bättre förutsättningar 

att planera och utföra sina uppdrag på ett effektivt sätt. Genom att även 

tillgängliggöra utbyggnadsplanen externt är förhoppningen att det ska bli 

tydligare också för invånare och näringsliv på vilket sätt kommunen vill 

växa. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 20 maj 2021. 

Utbyggnadsplan 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Återremiss 
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 § 250 Dnr KS 2020/0312 

 

Information om parkeringsstrategi, 

parkeringsnorm och friköp 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsutvecklingskontoret, stadsbyggnadskontoret och hamn- och 

gatuförvaltningen redogör för pågående arbete med parkeringsstrategi, 

informerar om beslutad parkeringsnorm och möjligheter till friköp.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 251 Dnr KS 2021/0190 

 

Information om planprogram för Himle 

verksamhetsområde 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsutvecklingskontoret, stadsbyggnadskontoret och hamn- och 

gatuförvaltningen informerar om pågående arbete med planprogram för 

Himle verksamhetsområde. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 252 Dnr KS 2019/0242 

 

Information om pågående åtgärdsval för 

gymnasieskola 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om pågående åtgärdsval för ny 

gymnasieskola i Varbergs kommun.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 253 Dnr KS 2020/0638 

 

Information om Halland Tech Week 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen informerar om pågående 

arbete med program för Halland Tech Week 2021.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 254 Dnr KS 2020/0522 

 

Information om pågående revidering av lokala 

ordningsföreskrifter 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om pågående revidering av 

lokala ordningsföreskrifter. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 255 Dnr KS 2020/0278 

 

Granskningsyttrande över detaljplan för del av 

Lindhov 1:22 m.fl., etapp C6, Trönningenäs 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  

 

1. i granskningsskedet inte ha något att invända mot förslag till detaljplan 

för del av Lindhov 1:22 med flera, etapp C6, Trönningenäs 

2. exploateringsavtal ska vara tecknat mellan exploatören och Varbergs 

kommun innan detaljplanens antagande. 

 

Beslutet fattas med stöd av punkt 16 b i kommunstyrelsens 

delegeringsförteckning.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan som nu är under 

granskning fram till den 2 juni 2021. Planförslaget är beläget cirka 5 

kilometer norr om Varbergs centrum och ingår i kommuns framtagna 

planprogram för detaljplaner för Trönningenäs inre delen, antagen 14 juni 

2005. Byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked för etappen 24 

maj 2017, § 276.  

 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggnation för cirka 50 bostäder i 

olika upplåtelseformer, villor, parhus och kedjehus. Planförslaget innebär 

även att en del av Fyrstrandsvägen övergår till kommunalt 

huvudmannaskap samt att en dagvattendamm anläggs i söder i 

angränsande till Trönningenäsvägen och planområdets planerade infart. 

 

Etikhus är exploatör inom planområdet och äger fastigheterna Lindhov 

1:22, Lindhov 1:78 samt Lindhov 1:87 som ska exploateras. Planområdet 

angränsar till detaljplanen för Trönningenäs inre C1 och CA som vann laga 

kraft 2015 och är utbyggd med villor.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 12 maj 2021. 

Plankarta med planbestämmelser, daterad 29 april 2021. 

Illustrationskarta, daterad 29 april 2021. 

Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 29 april 2021. 

Undersökning, daterad 29 april 2021. 

Samrådsredogörelse, daterad 29 april 2021. 
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Övervägande 
Planförslaget möjliggör förtätning som är i linje med kommunens 

fördjupade översiktsplan för stadsområdet, antagen 2010, som anger att 

Trönningenäs är ett utbyggnadsområde för bostäder.  

 

Planområdet ligger inom det område längs Hallands kust som omfattas av 

särskilda hushållningsregler enligt miljöbalkens 4 kapitel. Bestämmelserna 

utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Området omfattas 

av riksintresse för friluftsliv och högexploaterad kust. Enligt Statistiska 

centralbyråns senaste mätning (2018) är Trönningenäs tillsammans med 

Bläshammar en tätort. Kommunen ser att förslag till detaljplan är lämpligt i 

enlighet med det framtagna planprogrammet.   

 

Planområdet består idag huvudsakligen av öppen, aktivt brukad 

jordbruksmark för odling. Stadsbyggnadskontoret har gjort ett fältbesök i 

planområdet juni 2019 och inga särskilda naturvärden kunde noteras. 

Större delen av planområdets odlingsmark har i dagsläget låga 

förutsättningar för biologisk mångfald. Tillgången till natur- och 

friluftsområden kommer fortsatt att vara mycket goda. Det område som 

exploateringen ianspråktar bedöms inte vara lika värdefull för rekreation 

eller naturmiljö. 

 

Planförslaget prövar möjligheten att bygga fler men mindre bostäder än vad 

som tidigare planlagts i Trönningenäs. Olika typer av boendeformer är 

positivt för en blandad befolkningssammansättning.  

 

Inom lagakraftvunnen detaljplanen för Trönningenäs inre C1 och CA, 

möjliggörs byggnation av en ny förskola vars förstudie inväntar besked om 

bygglov. 50 bostäder genererar enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell 22 

barn och ungdomar i åldrarna 1-18 år. Förskoleverksamheten i Trönningenäs 

upptagningsområde bedrivs idag på två förskolor, vilka är Skeppets 

förskola och Siers förskola som är närmast,1 km fågelvägen. Behovet av 

platser i området är mycket högre än tillgången.  

 

Samhällsutvecklingskontoret önskar att bygglov för Trönningenäs förskola 

ska finnas på plats innan detaljplanen kan antas för att inte öka 

problematiken gällande för få förskoleplatser i upptagningsområdet. 

 

För att säkerställa avvattningen av de hårdgjorda ytor som tillskapas inom 

planområdet ska en dagvattendamm anläggas, som genom kuverterad ledning 

far utlopp till befintligt dike, söder om planområdet, ut till Getteröns 

naturreservat. Dagvattendamm med tillhörande ledning kommer att ha 

tillräcklig hög kapacitet att även klara fördröjning av dagvatten för eventuell 

framtida planläggning inom Trönningenäs programområdet. Dispens för utlopp 

till naturreservatet återfinns.  
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Hamn- och gatunämnden beslutade 8 februari 2021, § 3, att ge Etikhus 

tillåtelse att projektera och utföra allmänna anläggningar inom 

planområdet. Exploatören ansvarar för att projektering och utförande av de 

allmänna anläggningarna följer de krav och anvisningar som anges i 

Varbergs kommuns teknisk handbok med tillhörande bilagor samt 

kommande PM för utformning av allmän plats för den specifika 

detaljplanen.  

 

Exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas för att reglera 

kostnader och kommunens krav vid exploatörens iordningställande av 

allmän platsmark. Exploateringsavtalet ska även beskriva 

fastighetsregleringar och reglera ansvar och kostnader för övriga åtaganden 

som följer med detaljplanen.  

 

Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på utvecklingen av området i enlighet 

med planprogrammet. Detaljplanen reglerar att tre gemensamhetsanläggningar 

kommer att bildas inom kvartersmark. En för parkering (se planbestämmelse 

g1), en för lek och odling (g2), samt en för avfall och teknik (g3). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 
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 § 256 Dnr KS 2021/0271 

 

Ansökan om planbesked för Väröbacka 2:4 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. återremittera ärendet med hänvisning till att ge förskole- och 

grundskolenämnden möjlighet att yttra sig över framtaget förslag samt 

komplettera underlaget med en bedömning av fastighetens lämplighet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår återremiss med hänvisning till att ge 

förskole- och grundskolenämnden möjlighet att yttra sig över framtaget 

förslag samt komplettera underlaget med en bedömning av fastighetens 

lämplighet.  
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och konstaterar att arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet.  
 

Beskrivning av ärendet 

Varbergs kommun har ett stort behov av investeringar i nya förskolor varpå 

en ny förskola i Väröbacka är aktuell. Upptagningsområdet för den nya 

förskolan är Väröbacka och Limabacka.  
 

En förstudie för ny förskola i Väröbacka togs fram under 2020. I förstudien 

var utgångspunkten att förskolan placeras på fastigheten Värö-Backa 31:9. I 

ett sent skede, efterpåbörjad projektering, framkom att projektet inte var 

genomförbart. Buller från både järnväg och väg innebar för stora 

bullerskydd som orsakade en icke godtagbar utemiljö för barnen. 
 

Utifrån ovan så aktualiseras behov av en ny tomt för förskola i Väröbacka. 

Då lämplig tomt med detaljplan som tillåter användningen skola/förskola 

saknas är förslaget att påbörja ett planarbete på fastigheten Värö-Backa 2:4. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 18 maj 2021.  

Bilaga 1. Karta Värö-Backa 2:4, översikt. 

Bilaga 2. Karta Värö-Backa 2:4, planområde. 

Bilaga 3. Kompletterande beskrivning av ansökan om planbesked. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Återremiss 
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 § 257 Dnr KS 2021/0264 

 

Överenskommelse om regional medfinansiering 

2021-2027 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. godkänna Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-

2027 daterad 6 maj 2021.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Europeiska unionens program och fonder är viktiga verktyg för 

genomförande av den regionala Tillväxtstrategin för Halland. Flera av EU-

programmen kräver medfinansiering. I Hallands län har man arbetet med 

en modell för medfinansiering som bygger på förtroende och tillit till 

varandra. Modellen är en grund för att effektivisera och underlätta 

uppfyllandet av målsättningarna i Hallands Tillväxtstrategi. Genom en 

regional medfinansieringspott med medel från både Region Halland och de 

halländska kommunerna underlättas projektverksamheten. Projekten 

behöver genom potten endast göra en ansökan istället för separata 

ansökningar till respektive finansiär. 

 

Överenskommelsen styr prioriteringen av den regionala medfinansieringen. 

Utgångspunkten är att följa finansieringen från tidigare överenskommelser 

där kommunerna finansierat med 10 miljoner kronor per år och Region 

Halland med 7 miljoner kronor per år. Finansieringen för kommunerna är 

baserad på befolkningsmängd vid ingången av avtalet och gäller för 

perioden 2021 till 2027. Den högre finansieringen som kommunerna har 

om 3 miljoner kronor per år är till för att finansiera bland annat Lokalt ledd 

utveckling i Halland. Denna pott utgör en egen del av den regionala 

medfinansieringen. 

 

Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av samtliga 

parter. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 11 maj 2021. 

Region Halland – Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-

2027. 
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Övervägande 
Varbergs kommun ska tillsammans med övriga kommuner i Halland 

godkänna Överenskommelse om medfinansiering 2021-2027 för att den ska 

gälla. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 258 Dnr KS 2013/0148 

 

Slutredovisning Bolmens förskola 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. godkänna slutredovisning för projekt Bolmens förskola enligt 

slutrapport daterad 10 september 2019.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Slutredovisningen avser Bolmens förskola och är det sista steget av en 

investering enligt fastighetsinvesteringsprocessen. Enligt processen ska en 

slutredovisning lämnas från Varbergs Fastighets AB till 

samhällsutvecklingskontoret 6 månader efter idrifttagning, vilket är 

försenat i detta fall. Dock har ärendet även blivit försenat på grund av 

resursbrist hos samhällsutvecklingskontoret och förskole- och 

grundskoleförvaltningen som ska redovisa slutredovisningen innan beslut i 

kommunstyrelsen. 

 

28 maj 2013 beslutade kommunstyrelsen att ge planeringskontoret 

uppdraget att genomföra förstudie gällande Österängens förskola 

(sedermera Bolmens förskola). 1 september 2014 beslutade barn och 

utbildningsnämnden att godkänna förstudierapporten och 25 november 

2014 fattade kommunfullmäktige beslut om investeringsram på 

58 000 000 kronor.  

 

Hösten 2017 kunde verksamheten flyttas in på en förskola med 8 

avdelningar i anslutning till befintlig 3-avdelnings förskola (totalt 220 

barn). Byggnaderna har förbundits med en kommunikationsyta, och 

tillagningskök i den nya byggnaden.   

 

Slutkostnad för investeringen blev 57 643 760 kronor, vilket är 1 procent, 

det vill säga 356 240 kronor, under budget.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 28 april 2021. 

Slutrapport Bolmens förskoladaterad 2019-09-10 

Förskole- och grundskolenämnden 1 mars 2021, § 3,   

 

Övervägande 
Slutsatsen är att projektet varit lyckat och levererat rätt produkt till rätt 

kostnad. Dock har mycket kompletterats under byggnationen på grund av 
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att den nya förskolan byggdes ihop med befintlig förskola. Detta har dock 

ekonomiskt kunnat hanteras inom beslutad investeringsram och i dialog 

med serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  

 

Uppfattning från verksamheten är att de nya förskolelokalerna är ett stort 

lyft när det gäller att bedriva förskoleverksamhet. Kommunikationen har 

varit bra med det företag som byggt förskolan men vid överlämnandet 

noterades en mängd fel som rektor rapporterat. Det som upplevdes som 

positivt var att efter att byggnationen var klar så var det en snickare kvar 

och korrigerade en del av de saker som inte hade kommit på plats.  

 

Vid överlämnandet lyftes avvikelser/brister efter färdigställandet som skall 

tas hänsyn till vid framtida förskolor såsom underdimensionerade 

torkutrymmen eller att väggar inte får användas till att sätta upp barnens 

alster då det skulle förstöra förskolans innerväggar. 

 

Hanteringen av felanmälningar måste förbättras då det upplevs som 

frustrerande att ta över en ny förskola med flertalet fel. De fel som 

uppmärksammades var inte så allvarliga att det inte gick att bedriva 

verksamhet men det behöver ändå påtalas inför kommande projekt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 259 Dnr KS 2014/0559 

 

Slutredovisning Rolfstorps förskola 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. godkänna slutredovisning för projekt Rolfstorps förskola, tidigare 

Skogsbackens förskola, enligt slutrapport daterad 19 november 2018.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Slutredovisningen avser ny förskola i Rolfstorp och är det sista steget av en 

investering enligt fastighetsinvesteringsprocessen. Enligt processen ska en 

slutredovisning lämnas från Varbergs Fastighets AB till 

samhällsutvecklingskontoret 6 månader efter idrifttagning vilket också har 

skett. Dock har ärendet blivit försenat på grund av resursbrist hos 

samhällsutvecklingskontoret och förskole- och grundskoleförvaltningen 

som ska redovisa slutredovisningen innan beslut i kommunstyrelsen. 

 

Verksamheten vid Skogsbackens förskola i Rolfstorp bedrevs i en splittrad 

lokallösning. Dels fanns en byggnad som inrymde två avdelningar, dels 

fanns en separat paviljong för avdelningen Myran. Paviljongen hade ett 

tillfälligt bygglov och åtgärder för en permanent lösning behövde 

genomföras.  

 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 22 juni 2015 att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om ny förskola i 

Rolfstorp. I kommunens investeringsplan reserverades 24 750 000 kronor 

som investeringsbeslut för objektet. En ny förskola för 60 barn har byggts 

med moderna, effektiva, ändamålsenliga och sammanhängande 

förskolelokaler och som är organiserade i två stora hemvister med 

möjlighet att skapa mindre barngrupper. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 28 april 2021.  

Slutrapport Rolfstorps förskoladaterad 2018-11-19. 

Förskole- och grundskolenämnden 1 mars 2021, § 4. 

 

Övervägande 
Förskolan har byggts enligt beslutad omfattning, investeringsram och enligt 

upprättad tidplan. Uppfattning från verksamheten är att de nya 

förskolelokalerna är ett stort lyft när det gäller att bedriva 

förskoleverksamhet.  
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I det erfarenhetsutbyte som skedde tillsammans med 

samhällsutvecklingskontoret och serviceförvaltningen framkom positiva 

funktioner som ska läggas till i kommande version av 

rumsfunktionsprogram. 

 

Kommunikationen har varit bra med det företag som byggt förskolan men 

vid överlämnandet noterades fel som rektor rapporterat.  

 

Efter färdigställande framkom att några lekutrustningar var mindre 

lämpliga för de allra minsta av barnen på förskolan, varför dessa byttes ut 

av serviceförvaltningen och placerades på andra av kommunens fastigheter. 

 

Hanteringen av felanmälningar måste förbättras då det upplevs som 

frustrerande att ta över en ny förskola med flertalet fel. De fel som 

uppmärksammades var inte så allvarliga att det inte gick att bedriva 

verksamhet men det behöver ändå påtalas inför kommande projekt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 260 Dnr KS 2015/0273 

 

Slutredovisning Bumerangens förskola 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. godkänna slutredovisning för projekt Bumerangens förskola, tidigare 

Kärnegårdens förskola, enligt slutrapport daterad 10 september 2019.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Slutredovisningen avser ny förskola i Brunnsberg och är det sista steget av 

en investering enligt fastighetsinvesteringsprocessen. Enligt processen ska 

en slutredovisning lämnas från Varbergs Fastighets AB till 

samhällsutvecklingskontoret 6 månader efter idrifttagning vilket också har 

skett. Dock har ärendet blivit försenat på grund av resursbrist hos 

samhällsutvecklingskontoret och förskole- och grundskoleförvaltningen 

som ska redovisa slutredovisningen innan beslut i kommunstyrelsen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015 att en förstudie ska 

genomföras med inriktning att ersätta Kärnegårdens och Bullerbyns 

förskola med en 8 avdelnings förskola på anvisad tomt i Brunnsberg. På 

grund av tomtstorleken föreslog förstudien en förskola med 6 avdelningar, 

vilket täckte upp de förlorade platserna på Kärnegården och Bullerbyn, men 

tillgodosåg inte ytterligare framtida behov av förskoleplatser. 2016 togs 

beslut om en total investeringsvolym på 49 750 000 kronor för åren 2017-

2018, som sedermera utökades till en slutbudget på 56 870 000 kronor.  

 

Bumerangens förskola färdigställdes hösten 2018 och slutkostnaden för 

projektet blev 57 221 115 kronor, vilket är 0,6 procent, det vill säga 350 115 

kronor, över budget.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 28 april 2021. 

Slutrapport Bumerangens förskola daterad 2019-09-10. 

Förskole- och grundskolenämnden 1 mars 2021, § 5.  

 

Övervägande 
Projektet har levererat en fin förskola, den är dock större än tidigare 

förskolor och utformad på ett sätt som resulterat i en högre byggkostnad 

samt har inte alltid inneburit ett mervärde för brukaren. Utformningen 

beror i stort på en något komplicerad tomt, vilket behöver bevakas vid 

planering av framtida byggnationer. 
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Uppfattning från verksamheten är att de nya förskolelokalerna är ett stort 

lyft när det gäller att bedriva förskoleverksamhet. Kommunikationen har 

varit bra med det företag som byggt förskolan och rent konkret varit väldigt 

lyhörda för de synpunkter som lyfts fram av ansvarig rektor. Det som lyfts 

fram vid diskussioner efter färdigställandet har handlat om utemiljön. En 

del av lekutrustningen såsom vattenleken har inte fungerat, små kojor har 

varit för insynsskyddade vilket lett till kränkningssituationer, en av 

slänterna har varit utsatt för hårt slitage. Parkering för cyklar och bilar är 

obefintlig vilket lett till problem vid hämtning och lämning av barnen.   

 

Hanteringen av felanmälningar måste förbättras då det upplevs som 

frustrerande att ta över en ny förskola med flertalet fel. De fel som 

uppmärksammades var inte så allvarliga att det inte gick att bedriva 

verksamhet men det behöver ändå påtalas inför kommande projekt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 261 Dnr KS 2020/0639 

 

Rapport regionalt samarbete 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Carl Bartler informerar om 

 

• Genomfört möte med Samverkansgrupp för Varbergstunneln. 

• Genomfört möte med Samverkansgrupp för Stationsläge i Värö.  

• Kommande möte med Kommun- och regionledningsforum. 

 

Kommunstyrelsens första vice ordförande Christofer Bergenblock (C) 

informerar om 

 

• Möte med stiftelsen för Hallands länsmuseer.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 262 Dnr KS 2020/0639 

 

Rapport kurser och konferenser 

Ingen information lämnas under punkten.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 263 Dnr KS 2020/0639 

 

Information från kommundirektören 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Carl Bartler informerar om  

 

• Tertialrapport för Varbergs kommun och prognostiserat underskott. 

• Pågående rekrytering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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