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Dnr KS 2020/0179

Strategi för jämställda arbetsplatser i Varbergs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta Strategi för jämställda arbetsplatser i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Erik Hellsborn (SD) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Qvist (S), Jana Nilsson (S) och Christofer Bergenblock (C) föreslår
bifall till personalutskottets förslag.
Erik Hellsborn föreslår återremiss för ändring av punkt 4 och 5 under
avsnittet I Varberg ska vi genomföra insatser för att främja en jämn
könsfördelning i våra verksamheter.

Beslutsordning
Ordförande ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Beskrivning av ärendet
En ny diskrimineringslag (2008:567) trädde i kraft 1 januari 2017. Lagen
syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.
Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta med aktiva
åtgärder inom samtliga sju diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva
åtgärder ska ske systematiskt och löpande inom bland annat jämställhet.
Som ett led i detta har en strategi för jämställda arbetsplatser i Varbergs
kommun upprättats.
Strategin för jämställda arbetsplatser innebär i korthet att
jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår
verksamhet i både det strategiska och operativa arbetet. För att uppnå
denna målsättning finns specifika mål framtagna inom områdena:
Justerandes signatur

Arbetsförhållanden
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Löner och andra anställningsvillkor
Rekrytering och befordran
Utbildning och övrig kompetensutveckling
Föräldraskap och arbete
Främja jämn könsfördelning
Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i arbetslivet.

Beslutsunderlag
Personalutskottet 10 juni, § 45.
Beslutsförslag 26 maj 2020.
Strategi för jämställda arbetsplatser i Varbergs kommun.

Övervägande
Varbergs kommun ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Det
interna jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska motverka diskriminering
och främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings- och andra
arbetsvillkor samt utveckling i arbetet oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. På
kommunens arbetsplatser ska det råda nolltolerans mot alla former av
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
Antagandet av strategi för jämställda arbetsplatser innebär att vi följer de
krav som åligger kommunen som arbetsgivare enligt diskrimineringslagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder
Personalkontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0291

Tillförordnade kommundirektörer sommaren
2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. utse följande personer som tillförordnade kommundirektörer under
angivna veckor:
- vecka 28
Josefin Selander
- vecka 29
Stefan Tengberg
- vecka 31–32 Martin Andersson
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören kommer att vara ledig veckorna 28–29 samt 31–32.
Kommunstyrelsen behöver därför utse tillförordnade kommundirektörer
för dessa veckor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2 juni 2020, § 258.
Beslutsförslag 18 maj 2020.

Övervägande
Kommunstyrelsen ska utse tillförordnade kommundirektörer under
semesterperioden 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommundirektör
Tillförordnade kommundirektörer

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0299

Räntestrategi Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Räntestrategi för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt Finanspolicy består kommunstyrelsens ansvar i att godkänna förslag
till räntestrategier. Varbergs kommun har per 30 april 2020 lån om
840 miljoner kronor. All upplåning görs via kommunens internbank och
enligt kommunfullmäktiges antagna budget för 2020 och plan 2021–2024
förväntas kommunens låneskuld uppgå till cirka 1,65 miljarder kronor år
2022.
Internbanken och kommunens finansiella rådgivare JLL har tagit fram en
räntebindningsstrategi för kommunen i samband med arbetet med
långtidsprognosen.
Den modell JLL använder är en simuleringsmodell för finansiella
marknader. I analysen görs simuleringar av ränteutvecklingen för olika
räntebindningsstrategier och visar vilka effekter det ger på kommunens
räntekostnader. Resultatet av analysen presenteras i form av prognos med
sannolikhetsfördelning samt utvärdering av vilken strategi som är mest
gynnsam för kommunen.
Strategin baseras på kommunens ekonomiska ställning, framtidsprognoser
och i övriga ekonomiska förutsättningar. Strategin uttrycks som en bestämd
förfallostruktur för räntebindningen och riskmandat med tillåtna
avvikelser.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 juni 2020, § 272.
Beslutsförslag 19 maj 2020.
Räntestrategi Varbergs kommun.

Övervägande
Framtagen räntebindningsstrategi bedöms skapa stabilitet i kommunens
räntekostnad samtidigt som kommunen även fortsättningsvis kan dra nytta

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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av korta räntor om det nuvarande ränteläget skulle bli bestående under en
längre tid.
Normalfördelningen föreslås vara 40 procent förfall inom ett år med ett
krav om att andelen aldrig understiger 30 procent. Därefter fördelas 20
procent inom intervallen 1–2 år och 2–3 år. Slutligen fördelas 10 procent
inom intervallen 3–4 år och 4–5 år. Till samtliga intervall finns riskmandat
kopplade där ett visst handlingsutrymme ges inom strategin för att både
förlänga och förkorta ränteförfallen utifrån marknadsläget.
Föreslagen räntestrategi ger en bra balans mellan risk och en förväntat låg
räntekostnad. Andelen rörlig ränta kan uppgå till 50 procent vilket kommer
att hålla räntekostnaderna låga i perioder av låg inflation och sämre tillväxt,
något marknaden bedömer kommer att bestå under flera år framöver.
Kommunen har även möjlighet att göra längre räntebindningar i segmentet
5–10 år och utnyttja de historiskt låga nivåer som nu råder på grund av den
globala recessionen och därmed säkra in en låg ränta även på längre sikt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0133

Återkoppling till socialnämnden med anledning
av negativ prognos för helåret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. socialnämnden kan tillgodoräkna sig 12 mnkr av kommunens bidrag för
sjuklönekostnader för perioden april-juli.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har i tertialrapporten aviserat ett budgetunderskott på -25
mnkr för helåret, samtidigt som nämnden har stora utmaningar att hantera
som följd av pågående pandemi.
För att skapa en bättre förståelse för vad den negativa avvikelsen består av
har dialogmöte mellan nämndens presidium och kommunstyrelsens
arbetsutskott genomförts 2 juni.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 juni 2020, § 302.
Beslutsförslag 8 juni 2020.
Socialnämndens tertialrapport 2020.

Övervägande
Socialnämnden har i dialogen med KSAU 2 juni presenterat orsaken till det
prognosticerade ekonomiska underskottet för 2020 samt vilka åtgärder
man kan vidta för en ekonomi i balans. Nämnden såg inför året att
anpassningsbehov med 36 mnkr för att nå en budget i balans, men vidtagna
åtgärder har inte fullt ut get den önskade effekten. Dessutom har effekterna
av den påbörjade lågkonjunkturen, ökade omsorgsbehov och den rådande
pandemin tillkommit.
Utifrån den information som socialnämnden har lämnat gör
kommunstyrelsens arbetsutskott bedömningen att socialnämndens
ansträngda läge på grund av Covid-19 motiverar att nämndens behov av
ekonomiska åtgärder för 2020 mildras. Samtidigt kvarstår nämndens
behov av att vidta åtgärder för en ekonomi i balans inför 2021.
Socialnämndens verksamhet är den som påverkats av de ökade
sjuklönekostnaderna då verksamheten inte minskat i takt med antal
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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medarbetare som varit sjuka vilket gör det motiverat att nämnden kan
tillgodoräkna sig bidraget. Sjuklönekostnaden för perioden inklusive POpålägg beräknas uppgå till 12 miljoner kronor inom socialnämndens
verksamheter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Socialnämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0333

Barn- och ungdomssatsning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja kultur- och fritidsnämnden 300 tkr för att genomföra
sommaraktiviteter för barn och unga,
2. finansiering sker genom kommunstyrelsens medel för oförutsedda
händelser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) och Lena Språng (C) föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag.

Beskrivning av ärendet
Barn och unga i Varberg påverkas på olika vis av pågående Coronapandemi. Under sommaren 2020 är det färre ungdomar än vanligt som har
feriearbete, samtidigt som nuvarande restriktioner medför minskad
möjlighet till resande. Familjer kan även ha drabbats ekonomiskt av
pågående pandemi.
Kultur- och fritidsnämnden vill därför växla upp sitt arbete och skapa
ytterligare aktiviteter för barn och unga under årets sommarmånader.
Aktiviteter som genomförs på ett säkert sätt ur smittspridningssynpunkt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 juni 2020, § 298.
Beslutsförslag 11 juni 2020.
Kultur- och fritidsnämnden ordförandebeslut 8 juni 2020.

Övervägande
Nämnden planerar att genomföra aktiviteter runt om i kommunen under
sommaren 2020. Det kan exempelvis handla om:
• Ferieanställa unga vuxna som hjälper till att skapa aktiviteter
• Mobil ungdomsverksamhet vid Fästningsbadet, med möjlighet att
lära sig ”suppa”, spela spel och ägna sig åt andra ”drop-inaktiviteter”
• Workshops på kulturhuset Komedianten, med möjlighet att prova
på skulptur, gjuta i gips och betong med mera

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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•

Utföra ungdomsaktiviteter i kommunens serviceorter via MUVE
(mobil ungdomsverksamhet)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden.
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0280

Marknadsföringsavtal 2020 - Varbergs BoIS FC
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Varbergs BoIS FC
och Varbergs kommun daterat 2 juni 2020
2. kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun tecknar marknadsföringsavtal med idrottsföreningar
som spelar seriespel på högsta nivå i Sverige. Idag finns sådana avtal med
Warbergs Innebandyclub, Varbergs BoIS FC och Handbollsklubben
Varberg.
Nuvarande avtal med Varbergs BoIS FC tecknades i mars 2019. Förslag till
nytt avtal bygger på tidigare avtal.
Enligt förslag till nytt avtal ska ett belopp om 500 000 kronor eller 300 000
kronor utbetalas årligen i april månad som ersättning för
marknadsföringsinsatser. Beloppets storlek beror på om klubben spelar i
Allsvenskan eller Superettan. Avtalet gäller längst till och med 2022.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 juni 2020, § 283.
Beslutsförslag 2 juni 2020.
Förslag till marknadsföringsavtal Varbergs BoIS FC, 2 juni 2020.
Redovisning 2019.

Övervägande
Varbergs BoIS FC spelar i Allsvenskan och spelar därmed i en nationell
serie med en exponering som Varbergs kommun har fördelar av att
sammankopplas med.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna nytt förslag till marknadsföringsavtal mellan Varbergs BoIS FC
och Varbergs kommun daterat 2 juni 2020 samt att kostnaderna tas ur
kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergs BoIS
Ekonomikontoret
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0339

Medel för kommunikationsinsatser till allmänhet
och besökare kring covid-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja 100 000 kr ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel
2020 för externa kommunikationsinsatser kring covid-19 under
sommaren och hösten 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med Folkhälsomyndighetens mildrade reserekommendationer kan vi
förvänta oss en i princip normal sommar vad gäller antal besökare i vår
sommarstad. På Varbergs kommun vilar ansvaret att, i samverkan med vårt
lokala näringsliv, minimera smittspridningen som riskerar följa med att fler
människor vistas i vår sommarstad och se till att vi uppfattas som en
ansvarstagande destination.
I samverkan mellan kommunikationsavdelningen, näringslivs- och
destinationskontoret, kultur och fritidsförvaltningen och hamn- och
gatuförvaltningen planeras och genomförs därför en rad
kommunikationsaktiviteter riktade mot kommuninvånare och besökare
som vistas i kommunen. Temat för kommunikationen är ”håll avstånd”.
Fokus ligger på sommarens bad och umgänge utomhus, men vi behöver
också ha följsamhet och beredskap för att kommunicera kring
uppdateringar av riktlinjer som sker under resten av året.
Huvudaktiviteterna i dessa kommunikationsinsatser är:
- Produktion av skyltar för stränder/parker/andra öppna allmänna ytor
- Annonsering i lokalmedia och sociala medier
- Annan betald, fysisk kommunikation i stadsmiljön via till exempel
annonspelare/digitala skärmar
- Inköp av kommunikation/kampanjer riktade till åldersgruppen 70+
samt till unga
- Produktion av eget material som sprids i regionala initiativ, till exempel
via Visit Halland och Region Halland.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 juni 2020, § 301.
Beslutsförslag 12 juni 2020.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Övervägande
Den samlade lägesbilden från ansvariga myndigheter lyfter ”coronatröttheten” som krisens största osäkerhetsfaktor. Med lättade restriktioner
och annalkande sommar kan en smittspridning ta fart som på nytt försätter
Varbergs kommuns vård och omsorg, och därmed vår hela organisation, i
ett allvarligt krisläge.
Varbergs kommuns förtroende och trovärdighet ger oss en unik position i
kommunikationen med allmänheten. Det ger oss möjligheten att i denna
kris vara den samlande, koordinerande kraften som ser till att årets
besökssäsong präglas av ansvar och omdöme, vilket kan bidra till att
minska belastningen och oron i vår egen organisation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunikationsavdelningen
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0570

Redovisning av uppdrag - Införa webbaserad
socialrådgivning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna socialnämndens redovisning av uppdrag att i samarbete med
Varberg Direkt införa webbaserad socialrådgivning, beslutat i
kommunfullmäktige 18 december 2018, § 277
2. uppdraget om att införa webbaserad rådgivning (inklusive social
rådgivning) fortsatt hanteras av servicenämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 18 december 2018, § 277, att bifalla motion
om webbaserad socialrådgivning och att ge socialnämnden i uppdrag att i
samarbete med Varberg Direkt införa webbaserad socialrådgivning.
Kommunfullmäktige beslutade även att uppdraget skulle redovisas för
kommunfullmäktige senast hösten 2019.
Ärendet startade med en motion med förslag om införande av webbaserad
socialrådgivning, och socialförvaltningen utredde frågan. Det förslag som
låg till grund för beslutet i kommunfullmäktige var att införa en
chattfunktion kombinerad med frågor och svar. Då Varberg direkt numera
är kommunens ingång för kommunmedborgarnas frågor och kontakter,
föreslogs att detta blir en del av deras funktion och att de skulle ansvara för
det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 juni 2020, § 266.
Beslutsförslag 12 maj 2020.
Servicenämnden 26 mars 2020, § 22.
Socialnämnden 21 november 2019, § 186.
Motion inkommen 12 april 2016.

Övervägande
I det arbete som hittills genomförts utifrån kommunfullmäktiges beslut att
införa webbaserad socialrådgivning, har samarbete skett med deltagande
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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från socialförvaltningen, Varberg direkt samt kommunens centrala ITavdelning. Frågeställningen har vidgats till att även omfatta annan
rådgivning, frågor och svar etcetera som medborgarna kan söka via
kommunens hemsida.
Bedömningen är att fler frågor än de sociala kan hanteras i en sådan
funktion och att de frågor som uppstår utifrån socialtjänsten blir en del av
det. Att utöka medborgarnas möjlighet för kontakt och kunskapssökande
via internet, är en del i utvecklingen av samhällets digitalisering. Det går
även hand i hand med kommunens vision om nytänkande och delaktighet.
I tidigare utredning som socialnämnden lämnat till kommunstyrelsen,
föreslogs att det fortsatta ansvaret för uppdraget skulle ligga hos Varberg
direkt. I det arbete som hittills har genomförts har detta blivit ännu
tydligare, även för deltagare från Varberg direkt. Därför föreslår
socialnämnden att ansvaret för det fortsatta arbetet med införande av
webbaserad rådgivning (inklusive social rådgivning) överlämnas till
servicenämnden.
Servicenämnden ställer sig positiv till att inom Varbergs direkts verksamhet
arbeta vidare med införande av webbaserad socialrådgivning ihop med
chatt-funktioner för samtliga förvaltningar.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige godkänner
socialnämndens redovisning av uppdrag att i samarbete med Varberg
Direkt införa webbaserad socialrådgivning, beslutat i kommunfullmäktige
18 december 2018, § 277, samt att uppdraget om att införa webbaserad
rådgivning (inklusive social rådgivning) fortsatt hanteras av
servicenämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

§ 131

Sammanträdesprotokoll
2020-06-23

16

Dnr KS 2018/0487

Yttrande angående legalisering av
arealöverlåtelse samt äganderättsutredning
avseende område av fastigheten Getakärr 1:1
(tvesalu)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. till Lantmäteriet såsom eget yttrande anföra vad som anges i
beslutsunderlaget förslag till yttrande till Lantmäteriet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har av Lantmäteriet fått möjlighet att lämna yttrande i
förrättning enligt lagen om äganderättsutredning och legalisering.
Hasse Johansson har ansökt hos Lantmäterimyndigheter i Varbergs
kommun om äganderättsutredning enligt lagen om äganderättsutredning
och legalisering avseende markområde om cirka 2230 kvm inom
fastigheten Getakärr 1:1 i Varbergs kommun som Varbergs kommun är
lagfaren ägare till. Hasse Johansson gör anspråk på mark inom området i
enlighet med vad som beskrivs nedan. Ärendet har på begäran av Hasse
Johansson överlämnats till det statliga Lantmäteriet för handläggning.
Dessförinnan har Länsstyrelsen efter ansökan av Hasse Johansson, i beslut
20 maj 2019, diarienummer 407-6026-18 förordnat om
äganderättsutredning genom förrättning hos Lantmäteriet avseende
markområde inom fastigheten Getakärr. Varbergs kommun yttrade sig i
ärendet och framförde att kommunen erhållit lagfart för den aktuella
marken varför det inte råder någon oklarhet om äganderätten och att en
äganderättsutredning därför inte var påkallad.
Hasse Johansson har som skäl i sin ansökan om förrättning hos
Lantmäteriet anfört bland annat följande. Hans far och mor, Arne
Johansson och May Johansson, köpte 3 juli 1957 ett område om cirka 2 323
kvadratmeter av EJ Ljung och Gertrud Ljung. Den 27 februari 1961 köptes
ytterligare ett område om 2 676,5 kvadratmeter. Fastighetsbeteckningen
anges inte i köpebreven och tillhörande kartor saknas. Områdena ingick i
fastigheten Träslöv 6:16, numera del av fastigheten Getakärr 1:1. Detta
framgår av att köpen har lagts till grund för tomtmätning av fastigheterna
Klarbärsträdet 2 och Klarbärsträdet 3. Skillnaden i areal mellan
Justerandes signatur
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fastigheterna Klarbärsträdet 2 och Klarbärsträdet 3 och de båda förvärven
är 2 323 kvadratmeter.
Varbergs kommun förvärvade därefter 12 december 1961 två områden av
fastigheten Träslöv 6:16 av EJ Ljung och Gertrud Ljung, ett om 15 515
kvadratmeter utgörande mark för allmän plats och ett om 6 756
kvadratmeter utgörande gatumark. Varbergs kommun har en kopia av
köpehandlingen.
I området som kommunen förvärvade i december 1961 ingår cirka 1820
kvadratmeter mark för allmän plats som han och hans fru förvärvade 1957
och 1961 och som efter tomtmätningen återstår av deras förvärv. Lägg
därtill de cirka 410 kvadratmeter mark för gata som enligt detaljplan ska
utgöra delar av Äppelvägen samt ett område om cirka 105 kvm som nu
utgör tomtmark och ingår i fastigheten Klarbärsträdet 1 så erhålls ett
område som tillsammans omfattar cirka 2 335 kvadratmeter och som
motsvarar det område som efter tomtmätning 1961 återstod av makarnas
förvärv.
Varbergs stad sökte lagfart för sina förvärv 17 januari 1962. Ansökan
vilandeförklarades. Lagfart beviljades därefter 22 oktober 1980 efter att
lagfartssammanträde 16 oktober 1980, nr 3320 A.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 juni 2020, § 278.
Beslutsförslag 28 maj 2020.
Förslag till yttrande till Lantmäteriet.
Orienterande karta, 1 juni 2020.
Köpehandling Varbergs Stad.
Utdrag ur fastighetsregistret/lagfart, 2 juni 2020.
Ansökan om äganderättsutredning, 10 februari 2020.

Övervägande
Av 1 § lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering framgår
att äganderättsutredning får ske beträffande område där äganderätten till
fast egendom är oviss, om det från allmän och enskild synpunkt är av
väsentlig betydelse att ovissheten undanröjes och åtgärder härför lämpligen
för vidtags i ett sammanhang. Sådan utredning får även eljest ske
beträffande område där fastighetsägarna i betydande omfattning saknar
lagfart. Äganderättsutredning får också ske beträffande en enstaka
fastighet, om den gör anspråk på fastigheten inte kan erhålla lagfart på
grund av oklarhet eller brist i förgående ägares åtkomst.
Varbergs kommun (kommunen) anser inte att det råder någon oklarhet om
att kommunen äger den aktuella marken. Kommunen har förvärvat marken
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i god tro och har efter lagfartssammanträde erhållit lagfart genom
inskrivning i fastighetsregistret för hela fastigheten inom vilken marken
ingår.
En annan omständighet som bör beaktas är att det i köpekontrakten som
Hasse Johansson åberopar inte uppges vilken fastighet som avses. Något
som heller inte framgår av till fångeshandlingen upprättad karta då den
uppges saknas.
I Sverige måste man ansöka om inskrivning i ett fastighetsägarregister, det
så kallade fastighetsregistret, när man köper en fastighet. Om inskrivningen
godkänns får den nye ägaren lagfart. Detta är en procedur som har
tillämpats i Sverige under flera hundra års tid. Fastighetsregistret är
Sveriges officiella register över fastigheters ägandeförhållande och hur all
mark är indelad (Lantmäteriet). Kravet på registrering i fastighetsregistret
gällde således även med den äldre jordabalken från 1734 med tillhörande
reglering om fastighetsbildning med mera som gällde fram till att den nya
jordabalken trädde ikraft 1972.
Vid ett förvärv av mark borde alltså Arne Johansson och May Johansson ha
ansökt om lagfart för densamma. För fastigheterna Klarbärsträdet 2 och
Klarbärsträdet 3 ansökte makarna om inskrivning i fastighetsregistret och
fick lagfart för desamma 29 november 1961.
Av 18 kap 1 § i jordabalken (1970:994) framgår att om fast egendom har
förvärvats genom överlåtelse och var överlåtaren ej rätt ägare till
egendomen på den grund att hans eller någon hans företrädares åtkomst
var ogiltig eller av annat skäl ej gällde mot rätte ägaren, är förvärvet likväl
giltigt, om lagfart på egendomen vid överlåtelsen var beviljad för
överlåtaren och om förvärvaren vid överlåtelsen eller, när egendomen
därefter överlåtits till annan, denne vid sitt förvärv varken ägde eller bort
äga kännedom om att överlåtaren ej var rätt ägare. Vad nu sagts gäller ej
förvärv som skett vid exekutiv försäljning.
Eftersom Arne Johansson och May Johansson inte hade begärt inskrivning
och erhållit lagfart för den aktuella marken fanns inga förutsättningar för
kommunen att känna till ett möjligt förvärv. Kommunen har således
förvärvat marken i god tro och förvärvet har i enlighet med gällande regler
skrivits in i fastighetsregistret och kommunen har således erhållit lagfart för
detsamma.
I andra hand hävdar kommunen rätt till marken genom gränshävd enligt 18
§ lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken (JP). Regeln innebär
att om en gräns hävdats i minst 20 år i en annan sträckning än den skulle
ha enligt lag, så gäller den sträckning som gränsen har hävdats i.
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Den aktuella marken har hävdats av kommunen genom att ha utgjort
allmän platsmark i mer än 20 år. Under tiden har hävden vad kommunen
känner till inte klandrats och den grundar sig i ett köpekontrakt ingånget 12
december 1961.
Sammanfattningsvis föreslås, med hänsyn till ovanstående, att kommunen
bestrider Hasse Johanssons anspråk på den aktuella marken.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Lantmäteriet
Kommunkansliet
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Dnr KS 2015/0233

Slutredovisning Tresteget - Trönninge
idrottscenter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna slutredovisning på genomfört projekt Trönninge
idrottscentrum, enligt slutrapport daterad 27 april 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Slutredovisningen avser Trönninge idrottscenter. Slutredovisningen är ett
sista steg av en investering enligt fastighetsinvesteringsprocessen och
slutrapporten ska lämnas över av Varbergs Fastighets AB inom sex
månader efter driftsättning. Rapporteringen vidare till kultur- och
fritidsnämnden samt kommunstyrelsen har dragit ut på tiden på grund av
resursbrist på samhällsutvecklingskontoret.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 juni 2020, § 279.
Beslutsförslag 6 april 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 mars 2020, § 97.
Beslutsförslag 23 januari 2020.
Kultur- och fritidsnämnden 18 december 2019, § 177.
Slutrapport–Trönninge idrottscenter daterad 11 november 2019.

Övervägande
Tresteget, som Trönninge idrottscenter döpts till, besiktigades i juni 2017
och därefter besiktigades marken i september 2019. Effektmålen har väl
uppfyllts och arbetet i partneringsamverkan i detta unika projekt har varit
över förväntan. Utifrån beställningen är slutsatsen att projektet har lyckats
väldigt bra utifrån givna förutsättningar. I och med att Idrottscentrum
dockar ihop med Trönninge skola och dess möjligheter för
evenemang/tävlingar med övernattning får föreningarna i Varberg väldigt
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Varbergs Fastighets AB
Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2016/0437

Slutredovisning Konstgräsplan Centrum
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna slutredovisning för projekt Konstgräsplan Centrum enligt
slutrapport daterad 27 april 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Slutredovisningen avser konstgräsplan centrum. Innan konstgräsplan
centrum gjordes fanns fyra konstgräsplaner i Varbergs kommun. Varberg är
en vidsträckt kommun och alla fotbollsföreningar har inte möjlighet att ta
sig till de fyra befintliga konstgräsplanerna som är placerade i olika lägen
inom kommunen. Den nya konstgräsplanen, 11-manna, har placerats på
Håsten. Uppdraget innebar en linjerad plan med spelmått 105 meter x 65
meter innehållande planbelysning, mål, avbytarbås samt läktare, enligt
referensobjekt Ankarvallen, som skulle placeras vid planens östra långsida.
Planen skulle omgärdas av stängsel och vara invallad så att granulatets
spridning utanför planen minimeras. Konstgräsplanen skulle ha en
miljövänlig sviktpad, konstgräs av generation 4 och miljövänligt granulat. I
de dagvattenbrunnar som installeras skulle insatser som möjliggör
återanvändning av granulat finnas, enkla för personalen att hantera.
Förstudien gjordes med Påskbergsvallens konstgräsplan som
referensobjekt, både för genomförande och för framtagandet av kalkyl.
Slutredovisningen är ett sista steg av en investering enligt
fastighetsinvesteringsprocessen och slutrapporten ska lämnas över av
Varbergs Fastighets AB inom 6 månader efter driftsättning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 juni 2020, § 280.
Beslutsförslag 27 februari 2020.
Kultur- och fritidsnämnden 18 december 2019 § 178.
Slutrapport Konstgräsplan Centrum daterad 11 november 2019, inklusive
bilagor.
Bidrag till konstgräsplan centrum.
Kommunstyrelsen 30 april 2019, § 83.
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Övervägande
Konstgräsplan centrum besiktigades i februari 2019. Projektet har levererat
en 11-manna konstgräsplan med medvetna val av material för att uppfylla
krav ställda av Sparbanksstiftelsen, den byggda konstgräsplanen uppfyller
de funktionskrav som ställts av kultur- och fritidsnämnden, och är ett
välkommet tillskott till fotbollsföreningarna i kommunen.
Slutkostnaden hamnade inom projektbudgeten efter ombokning av
investeringsmedel från Ankarvallens omklädningsbyggnad
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kultur- och fritidsnämnden
Varbergs Fastighets AB
Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2018/0284

Antagande av översiktsplan för Varbergs
kommun, fördjupning för Veddige
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Veddige,
antagandehandling daterad 15 september 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 27 juni 2017, § 166, att ge
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram fyra fördjupningar av
översiktsplanen för kommunens serviceorter i öst varav en av dem utgörs
av Veddige.
Samhällsutvecklingskontoret har, tillsammans med övriga kommunala
förvaltningar och bolag, upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Veddige.
Enligt plan-och bygglagen, PBL, ska planförslaget ställas ut för att
ge ett bra beslutsunderlag samt ge möjlighet till insyn och påverkan.
Samråd skedde vinter-vår 2018–2019. Utställningsperioden för den
fördjupade översiktsplanen för Veddige pågick under vinter-vår 2019–
2020. Utställning av Rolfstorp och Skällinges fördjupade översiktsplan
skedde parallellt.
Nästa steg enligt plan-och bygglagen är antagande av planen.
Kommunfullmäktige beslutar om antagande av den fördjupade
översiktsplanen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 juni 2020, § 281.
Beslutsförslag 19 maj 2020.
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Veddige,
antagandehandling, 15 september 2020.
Planeringsunderlag för Veddige, 15 september 2020.
Mark-och vattenanvändningskarta för Veddige 15 september 2020.
Karta över värden och hänsyn 15 september 2020.
Justerandes signatur
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Lokaliseringsstudie för Veddige, 15 september 2020.
Utlåtande för Veddige, 15 september 2020.
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Veddige,
miljökonsekvensbeskrivning, 14 november 2019.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret har, tillsammans med stadsbyggnadskontoret,
bedömt att det finns ett behov av att kommunens serviceorter hanteras
genom en fördjupad översiktsplan. Syftet är att underlaget ska fungera som
ett fullgott stöd i den kommunala planeringen. Framtagandet följer process
enligt plan- och bygglagen (PBL). Planen möjliggör för en långsiktig
utveckling av Veddige som en del i ett växande Varberg. Planförslaget ger
ett flertal nya områden för bostäder, verksamheter, gång-och cykelstråk
samt grön-och rekreationsområden. För orten har den fördjupade
översiktsplanen för Veddige, daterad 27 september 2005, gällt tills att
denna nya fördjupade översiktsplan antas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0285

Antagande av översiktsplan för Varbergs
kommun, fördjupning för Rolfstorp och
Skällinge
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Rolfstorp och
Skällinge, antagandehandling daterad 15 september 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 27 juni 2017, § 166, att ge
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram fyra fördjupningar av
översiktsplanen för kommunens serviceorter i öst varav en av dem utgörs
av Rolfstorp och Skällinge gemensamt.
Samhällsutvecklingskontoret har, tillsammans med övriga kommunala
förvaltningar och bolag, upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Rolfstorp och Skällinge.
Enligt plan-och bygglagen, PBL, ska planförslaget ställas ut för att
ge ett bra beslutsunderlag samt ge möjlighet till insyn och påverkan.
Samråd skedde vinter-vår 2018–2019. Utställningsperioden för den
fördjupade översiktsplanen för Rolfstorp och Skällinge pågick under vintervår 2019–2020. Utställning av Veddiges fördjupade översiktsplan skedde
parallellt.
Nästa steg enligt plan-och bygglagen är antagande av planen.
Kommunfullmäktige beslutar om antagande av den fördjupade
översiktsplanen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 juni 2020, § 282.
Beslutsförslag 19 maj 2020.
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Rolfstorp och
Skällinge, Antagandehandling, 15 september 2020.
Planeringsunderlag för Rolfstorp och Skällinge, 15 september 2020.
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Mark-och vattenanvändningskarta för Rolfstorp och Skällinge karta 1, 15
september 2020.
Mark-och vattenanvändningskarta för Rolfstorp och Skällinge karta 2, 15
september 2020.
Mark-och vattenanvändningskarta för Rolfstorp och Skällinge karta 3, 15
september 2020.
Karta över värden och hänsyn, Rolfstorp, 15 september 2020.
Karta över värden och hänsyn, Skällinge, 15 september 2020.
Lokaliseringsstudie för Rolfstorp och Skällinge, 15 september 2020.
Utlåtande för Rolfstorp och Skällinge, 15 september 2020.
Översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning för Rolfstorp och
Skällinge, miljökonsekvensbeskrivning, 14 november 2019.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret har, tillsammans med
Stadsbyggnadskontoret, bedömt att det finns ett behov av att kommunens
serviceorter hanteras genom en fördjupad översiktsplan. Syftet är att
underlaget ska fungera som ett fullgott stöd i den kommunala planeringen.
Framtagandet följer process enligt plan- och bygglagen (PBL).
Planen möjliggör för en långsiktig utveckling av Rolfstorp och Skällinge
som en del i ett växande Varberg. Planförslaget ger ett flertal nya områden
för bostäder, verksamheter, gång-och cykelstråk samt grön-och
rekreationsområden. För Rolfstorp och Skällinge har den kommuntäckande
översiktsplanen gällt tills att den fördjupade översiktsplanen för orten
antas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2020/0208

Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheten
Sanatoriet 2 med flera
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förslag till överenskommelse om nya tomträttsavgälder enligt
bifogad lista med möjlighet att göra mindre ändringar i de föreslagna
avgälderna när det finns uppenbara skäl,
2. godkänna de åtgärder och processhandlingar som vidtagits i ärendet
såsom kommunstyrelsens egna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har inom det gamla kurortsområdet upplåtit 18
fastigheter med tomträtt, en småhusfastighet, två fastigheter med
flerbostadshus (bostadsrättsföreningar) och 15 verksamhetsfastigheter
(kontor, rehabilitering, hälso- och sjukvård, hotell, restaurang, konferens)
och en fastighet avser en gemensamhetsanläggning där alla 18 fastigheter
har andelar.
Tomträtt utgör en särskild form av nyttjanderätt till fast egendom. Genom
en tomträttsupplåtelse får tomträttshavaren en rätt att nyttja marken som i
de flesta avseenden är jämförlig med äganderätt. Tomträtten löper tills
vidare och kan endast under speciella förhållanden sägas upp till
upphörande. Tomträttshavaren förutsätts betala en avgift, en
tomträttsavgäld, till fastighetsägaren. Tanken är att fastighetsägaren genom
avgälden ska tillförsäkras en del i markvärdestegringen. Avgälden bestäms
därför som en ränta på ett avgäldsunderlag, grundat på markens värde.
Innevarande år är en av tomträtterna för Sanatoriet 2–19 aktuella för
omreglering av tomträttsavgäld. Samtliga berörda fastigheter har en
avgäldsperiod om 20 år enligt avtal.
De ursprungliga tomträttsupplåtelserna med ändringar i förekommande
fall medför att de nya avgälderna ska gälla från 1 april 2021.
Av jordabalken framgår att omprövning av tomträttsavgälden kan ske med
10 års mellanrum om inte längre tid avtalats. En längre avtalsperiod medför
att avgälden kan komma att höjas mycket kraftigt vid omprövning jämfört
med vid en kortare avtalsperiod. Därför föreslås att tomträttshavarna
erbjuds att avgäldsperioden ändras till 10 år genom en villkorsändring.
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Vid omreglering av tomträttsavgäld ska enligt 13 kapitlet 11 § jordabalken
tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid
omregleringstillfället och motsvara skälig ränta på uppskattade värdet.
Frivillig överenskommelse om omreglering ska träffas minst ett år före
utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse
inte träffas måste talan om omprövning av avgälden väckas vid mark- och
miljödomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod.
Kommunen har genom mark- och exploateringsavdelningen vid
kommunstyrelsens förvaltning skickat ut ett förslag till ny avgäld i
tilläggsavtal för den kommande avgäldsperioden med förslag till
villkorsändring av avgäldsperioden från 20 till 10 år. På grund av att tiden
för frivillig överenskommelse riskerade att löpa ut har kommunen varit
tvungen att väcka talan vid mark- och miljödomstol avseende avgälden för
17 tomträtter. En har skrivit på den nya avgälden (Sanatoriet 6). Med
anledning av detta efterfrågar därför kommunstyrelsens förvaltning att de
åtgärder och processhandlingar som vidtagits i ärendet godkänns såsom
kommunstyrelsens egna.
Samtliga fastigheter som berörs av omregleringen finns upptagna i bifogad
förteckning med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om
nya avgäldsunderlag och avgälder.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 juni 2020, § 284.
Beslutsförslag 8 juni 2020.
Förteckning med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om
nya avgäldsunderlag och avgälder.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret har upphandlat Fastighetskoll Väst AB för att
göra en bedömning av marknadsvärdet för marken på fastigheterna
Sanatoriet 2–19. För att bestämma marknadsvärdet söks det mest
sannolika pris som skulle betalas vid en försäljning på den fria marknaden.
Marknadsvärdet för värderingsobjekten bedömts med stöd av
ortsprismetoden men med kontroll av avkastning- och
taxeringsvärdemetoden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2020/0310

Utbyggnad och finansiering av Baggens gränd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. tillsätta 3 miljoner kronor i investeringsmedel till objekt 11510, Kv
Malmen/Charleshill, för utbyggnad av Baggens gränds förlängning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I enlighet med genomförandet av gällande detaljplan för Kv
Malmen/Charleshill, lagakraftvunnen 22 maj 2019, ska del av Baggens
gränd byggas ut. Utbyggnaden omfattar cirka 885 kvm och utgör gata samt
gång- och cykelväg. Del av utbyggnad ligger inom kommunens fastighet
Getakärr 3:1, resterande del ligger inom fastigheten Malmen 8 som idag ägs
av Varbergs Bostads AB. Förhandling pågår mellan
samhällsutvecklingskontoret och Varbergs Bostad AB avseende
fastighetsreglering där del av område inom Malmen 8 ska överföras till
kommunens fastighet Getakärr 3:1.
Utbyggnaden av gatan Baggens gränd avses finansieras genom kommunala
medel och inte genom bidrag från exploatörerna inom planområdet för Kv
Malmen/Charleshill och objekt 11510. Anledningen är bland annat att
gaturummet för Baggens gränds förlängning redan fanns med i 1936 års
stadsplan och för att gatan inte är nödvändig för angränsande fastigheter.
Inga medel är avsatta då utbyggnaden planerats genomföras tidigast
2024/2025 efter färdigställande av Varbergstunneln.
Diskussioner har förts mellan samhällsutvecklingskontoret och hamn- och
gatuförvaltningen beträffande när det är praktiskt lämpligt att genomföra
utbyggnaden samt hur den ska finansieras. Samhällsutvecklingskontoret
och hamn- och gatuförvaltningen anser det mest lämpligt att tidigarelägga
utbyggnaden av Baggens gränd. Detta för att samordna utbyggnaden med
pågående byggnation av Varbergstunneln och det nya stationsområdet samt
med de lednings- och sprängningsarbetena som krävs inför exploatering
inom planområdet för Kv Malmen/Charleshill.
Med beaktande av ovanstående behöver medel tillsättas för att påbörja
projektering och utbyggnad av Baggens gränd under 2020/2021.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 juni 2020, § 300.
Beslutsförslag 25 maj 2020.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-06-23

30

Planhandlingar för detaljplan för Kv Malmen och Charleshill,
lagakraftvunnen 22 maj 2019.
Kalkyl för Baggens gränd, Gamlebygatan, daterad 20 mars 2017.

Övervägande
Norra vägen och Magasinsgatan är mycket viktiga för trafiklösningen under
tunnelbygget och får inte stängas av. Utbyggnaden av Baggens gränd bidrar
till en bättre trafiklösning inom kvarteret under tunnelbygget som beräknas
vara klar till 2024. Om inte gatan byggs ut blir det även svårt att lösa
trafiklogistiken.
En utbyggnad av Baggens gränd möjliggör att fastigheterna inom kvarteret
kan påbörja sin exploatering innan tunnelbygget är klart och därmed bidrar
till att efterfrågan samt uppfylla kommunens mål om tillväxt och fler
bostäder.
Om gatan inte skulle bygga ut i samband med tunnelbygget finns risken att
exploatörerna måste avvakta byggnationen inom sina fastigheter till dess
att tunneln är färdigbyggd. Varbergs kommun jobbar med att bli 80 000
invånare till år 2030. Varbergs kommun tar ansvar för det genom att bland
annat möjliggöra etableringsytor och vägar för byggtrafik till exploatörernas
bostadsbyggnation.
Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på förslaget om att tidigarelägga
utbyggnaden av Baggens gränd och anser det ändamålsenligt samt
trafiksäkerhets och logistiskt lämpligt att samordna utbyggnaden med
pågående tunnelprojekt och med exploateringen av bostäder inom
kvarteret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Hamn- och gatunämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

§ 138

Sammanträdesprotokoll
2020-06-23

31

Dnr KS 2020/0060

Samordnade tjänster i kommunens interna
serviceutbud
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. tjänsten Dator ska vara en samordnad tjänst som tillämpar
prismodellen förvaltningsfinansiering
2. tjänsten Mobil ska vara en samordnad tjänst som tillämpar
prismodellen förvaltningsfinansiering
3. delegera beslut om kommande ärenden om tjänsters utförande- och
finansieringsformer, enligt policy antagen av kommunfullmäktige 2017
§ 137, till kommundirektören.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Servicenämnden har 2019 fått i uppdrag att ta fram en tjänst för att hantera
samtliga verksamheters datorer och mobiler. Kommunfullmäktige har den
17 september 2019 § 137 beslutat anta Policy och beslutsmodell för interna
tjänsteleveranser, Facility management. I policyn anges att
kommunstyrelsen, efter samråd med servicenämnden, ska besluta om
löpande val inom modellen, till exempel om en tjänst ska vara valfri,
samordnad eller obligatorisk. Servicenämnden har uppdraget att samordna
och genomföra utförandet av tjänsterna som efterfrågas/behövs. Vid
strategiska frågor ska samråd ske med kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 juni 2020, § 297.
Beslutsförslag 11 februari 2020.
Tjänstebeskrivning Mobiltelefon.
Tjänstebeskrivning Dator.
Servicenämnden 23 januari 2020 § 3.

Övervägande
I enlighet med den av kommunfullmäktige antagna Policy och
beslutsmodell för interna tjänsteleveranser, Facility management, ska
kommunstyrelsen besluta om löpande val inom modellen efter samråd med
servicenämnden. De två tjänstepaketen för mobiltelefoner och datorer är
Justerandes signatur
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först ut i en rad av tjänstebeslut av varierande omfattning. För att inte
belasta kommunstyrelsens sammanträden med dessa föreslås delegation till
kommundirektören för avrapportering i kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Servicenämnden
Kommunkansliet
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Dnr KS 2019/0600

Svar på ansökan om stödfinansiering 2020-2022
till Öppna Företag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja stödfinansiering till Öppna Företag ur kommunstyrelsens
ofördelade medel för drift 2020, 2021 och 2022 med totalt
600 000 kronor som belastar innevarande års ofördelade medel med
hela summan men utbetalning sker varje år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ideella föreningen Öppna Företag har lämnat ansökan om stödfinansiering
till Varbergs kommun, Region Halland och Länsstyrelsen på totalt
2 710 600 kronor för fortsatt verksamhet från 2020 fram till årsslutet 2022.
Ideella föreningen Öppna Företag startades i Varberg och har ungefär 100
medlemmar. Ambitionen är att framöver verka på en regional arena och
fortsätta utveckla innehåll och koncept för att ge medlemmarna mer värde
och nytta.
Öppna företag är en plattform för näringslivet som genom delaktighet vill
bidra till social hållbarhet och samtidigt öka sina medarbetares kreativa
potential och därmed företagets konkurrenskraft.
De insatser som föreslås i kommande satsningar 2020, 2021 och 2022 är
kommunikationsmaterial, administration och aktiviteter lokalt och
regionalt.
Huvudaktiviteter är:
- Värdföretag: Fyra företag per år som goda exempel på möten och i
media.
- We Meet: ett samarbete med Röda Korset och Hotell Fregatten.
Lunchträffar med arbetsgivare och nyanlända för integration och
arbete.
- Uppdatera öppenhetsverktyget Sesam.
- Värva nya medlemmar.
- Informationsspridning och kunskapsspridning.
- Länsstyrelsens grupp Integrationsrådet, vårt deltagande lyfter frågor
om inkludering till ytan.
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Bidra till kommunens inkluderingsarbete tillsammans med
medlemsföretag. Till exempel skapa kontaktytor mellan arbetsgivare
och nyanlända, ungdomar, personer med funktionsvariationer eller
andra som saknar kontaktnät på arbetsmarknaden.
Regionala aktiviteter: Workshops, föreläsningar och andra aktiviteter i
samarbete med kommuner, Region Halland eller Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 juni 2020, § 296.
Beslutsförslag 9 juni 2020.
Ansökan Öppna företag 2020-2022 Varberg.
Bilaga medlemslista Öppna företag.

Övervägande
Varbergs kommuns medfinansiering för 2020 till 2022 tar hänsyn till
nedanstående perspektiv; företagsfrämjande aktörer, andra medfinansiärer
och föreningens mognadsgrad.
1. Varbergs kommun ger årligen verksamhetsbidrag till flera
företagsfrämjande aktörer. I övervägande om stöd till Öppna företag är
det relevant att känna till att exempelvis Ung Företagsamhet erhåller
160 000 kronor årligen för att genomföra sitt koncept tillsammans med
skolor i Varberg.
2. Föreslaget belopp från Öppna företag bör även vägas mot den
medfinansiering från Region Halland och Länsstyrelsen, se ekonomi
nedan.
3. En tredje avvägning gäller föreningens mognadsgrad. Föreningen har
succesivt vuxit sedan 2016 och under perioder fått stödfinansiering från
kommunen och regionen. Det är rimligt att föreningen mer och mer står
på egna ben och att offentlig finansiering minskar över tid. Efter 2022
förväntas av kommunen att Öppna företag står på egna ben för
verksamhetens drift.
Öppna företag förväntas redovisa resultat årligen till Näringslivs- och
destinationskontoret.
Region Halland kommer att utvärdera satsningen årligen för att se om
effekt uppnås på regional nivå.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Öppna företag
Näringslivs- och destinationskontoret
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Dnr KS 2019/0066

Svar på motion om att bevara B-hallen på
kvarteret Renen för framtiden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen
2. ändra beslutet om rivning av B-hallen och istället säkra upp B-hallen
mot fortsatt förfall genom vädersäkring under kontrollperioden med
ambitionen att bevara B-hallen
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra åtgärder enligt
alternativ 2 i bevarandeutredningen samt att detta ska finansieras
genom ianspråktagande av avsatt budget för rivning
4. ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur fastigheten med
tillhörande byggnader kan användas/exploateras när
kontrollprogrammet efter saneringen av miljöfarliga ämnen avslutats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Morgan Börjesson (KD) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C), Ann-Charlotte Stenkil (M) och Tobias
Carlsson (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till motionen.
Morgan Börjesson (KD) föreslår att i beslutssats 2 stryka texten
” med ambitionen att bevara B-hallen”.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
I december 2017 tog kommunfullmäktige beslutet att riva A-hallen och Bhallen på kvarter Renen 13. Beslutet grundades på en förstudie om
bevarande av hallarna som samhällsutvecklingskontoret genomfört. Den
totala kostnaden för ett bevarande uppgick då till 60-70 miljoner kronor.
Hösten 2018 revs A-hallen ner till bottenplattan. Projektet hade i uppdrag
att utreda möjligheten till ett bevarande av muren runt hallen, men då taket
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revs tappade muren sin stabilitet och revs i sin tur ner till 1,20 meter ovan
trottoaren.
Under våren 2019 startade projektering inför rivningen av B-hallen.
Inkommande vatten och fjärrvärme som idag försörjer B-hallen och delar
av kontorsbyggnaden kommer in i B-hallen. För att bibehålla värme och
vatten till kontorsbyggnaden efter rivningen måste installationerna byggas
om.
I januari inkom en motion gällande att ändra beslutet om rivning av Bhallen och istället bevara byggnaden för framtida bruk samt därefter utreda
hur de kvarvarande byggnaderna kan rustas upp och användas i framtiden.
Rivningen har avvaktat utredning och besvarande av denna motion.
Motionen har skickats för yttrande till byggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, hamn- och gatunämnden, servicenämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Utöver detta har samhällsutvecklingskontoret tittat
på byggnadens skick och vilka kostnader det skulle innebära om det är
möjligt att restaurera byggnaden till status så att den kan hållas
underhållsfri fram tills beslut om vad som ska rymmas däri tas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 juni 2020, § 295.
Beslutsförslag 20 maj 2020.
Byggnadsnämnden 24 oktober, § 383.
Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2019, § 144.
Hamn- och gatunämnden 23 oktober 2019, § 111.
Servicenämnden 22 augusti 2019, § 64.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 9 december 2019, § 128.
Utredning gällande status på byggnaden, daterad 21 oktober 2019.
Motion inkommen 30 januari 2019.

Övervägande
Följande svar har inkommit:
Byggnadsnämnden: avstyrker motionen om att bevara B-hallen på
kvarteret Renen för framtiden. Nämnden föreslår att en utredning görs för
att fastslå hur de delar av kvarteret som kommer att stå kvar kan rustas upp
och användas för framtiden.
Kultur och fritidsnämnden: avstyrker motionen, och förordar att man
utreder de ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna för ett
eventuellt bevarande.
Hamn- och gatunämnden: avstår att yttra sig över motionen då den ej
bedöms beröra nämndens ansvarsområde enligt gällande reglemente.
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Servicenämnden: yrkar på avslag av motionen, och antar förvaltningens
yttrande på motionen om att bevara B-hallen på kvarteret Renen för
framtiden, KS 2019/0066.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: avstyrker motionen då det inte går att
förutse de miljömässiga konsekvenserna av ett bevarande av B-hallen.
Samhällsutvecklingskontoret har undersökt status på fastigheten. Generellt
har takfotens bärighet försämrats på grund av fuktinträngningar, och detta
försämras löpande om ingen täckning sker.
Undersökningen har genomförts utifrån två alternativ för bevarande, ett
där fastigheten kan hållas i upprustningsbart skick under en 5-årsperiod,
och ett där fastigheten upprustas så att den också kan anpassas för att
inrymma verksamhet.
För att förbereda byggnaden inför kommande verksamhet har utredningen
utgått från att lokalerna behöver blåsas ut vad det gäller innerväggar,
miljöfarligt golv, gamla installationer som inte används samt övrig
miljösanering. Detta är en förutsättning för att förbereda lokalerna för en
framtida hyresgäst. Sedermera behöver även åtgärder göras (utöver en
hyresanpassning) såsom: fogar i befintlig mur, belysning, passersystem och
larm, sprinkler och fönsterbyte. Dessa åtgärder är inte kostnadsestimerade.
En markteknisk undersökning har också gjorts avseende B-hallen.
Undersökningen visar att marken under B-hallen generellt inte är allvarligt
förorenad, men lokalt finns det fyllnadsmassor med tungmetaller
överskridande haltnivåerna för Farligt avfall. Eftersom det lokalt
förekommer förorenade fyllnadsmassor krävs vid eventuella markarbeten
provtagning, miljökontroll och sortering av massorna vid olika
avfallsklasser.
Samhällsutvecklingskontorets rekommendation är ett avslag av motionen.
Merparten av de nämnder som fått motionen för yttrande yrkar på avslag,
det är osäkert om det behöver göras sanering av bottenplattan och
kostnader för att säkerställa att fastigheten inte förfaller och att bärigheten
återställs estimeras till 13 600 000 kr. Åtgärder som görs enbart för att
förhindra förfall innebär att byggnaden inte går att bruka då det finns risk
att vistas inne på grund av bärigheten hos takstolarna.
Samhällsutvecklingskontoret delar därför byggnadsnämndens bedömning
att det trots höga kulturhistoriska värden finns skäl att riva B-hallen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2019/0331

Svar på motion om att motverka digitalt
utanförskap
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att motverka digitalt utanförskap.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jana Nilsson, Jeanette Qvist (S), Kent Norberg (S), Turid
Ravlo-Svensson (S) och Linda Berggren (S) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till motionen.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottet förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) förslag.
Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 5 nej-röster för Jana
Nilssons (S) förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets
förslag.
Beslutande

Ja

Ann-Charlotte Stenkil (M)

X

Hanna Netterberg (M)

X

Erland Linjer (M)

X

Christofer Bergenblock (C)

X

Lena Språng (C)

X

Tobias Carlsson (L)

X

Morgan Börjesson (KD)

X

Jana Nilsson (S)
Justerandes signatur
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Jeanette Qvist (S)

X

Kent Norberg (S)

X

Turid Ravlo-Svensson (S)

X

Linda Berggren (S

X

Erik Hellsborn (SD)

X

Summa

8

39

5

Beskrivning av ärendet
Lukas Nord Axelsson (S) föreslår i en motion att kommunen tar fram en
plan för att långsiktigt motverka digitalt utanförskap samt att det så snart
som möjligt erbjuds en utbildning, via kommunen eller annan
utbildningssamordnare, för dem som riskerar att hamna i eller befinner sig
i digitalt utanförskap.
Ett beslutsförslag lades fram från kommunstyrelsens förvaltning med
förslag att avstyrka motionen. Men då den inte hade blivit remitterad till
nämnderna beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera
ärendet för att efterhöra hur nämnderna arbetar med frågan.
Motionen har lämnats för yttrande till förskole- och grundskolenämnden,
byggnadsnämnden, hamn- och gatunämnden, kultur- och fritidsnämnden,
miljö-och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden,
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt överförmyndarnämnden.
Samtliga nämnder har lämnat in yttranden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 juni 2020, § 268.
Beslutsförslag 22 maj 2020.
Överförmyndarnämnden 16 mars 2020, § 32.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 16 mars 2020, § 31.
Förskole- och grundskolenämnden 30 mars 2020, § 35.
Servicenämnden 26 mars 2020, § 23.
Socialnämnden 26 mars 2020, § 54.
Byggnadsnämnden 26 mars 2020, § 116.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 30 mars 2020, § 20.
Kultur- och fritidsnämnden 26 mars 2020, § 43.
Hamn- och gatunämnden 27 april 2020, § 36.
Motion, inkommen 18 juni 2019.
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Övervägande
Sammanfattning yttranden
Förskole- och grundskolenämndens verksamhet arbetar och möter
framförallt två olika målgrupper; barn och elever samt vårdnadshavare.
Barn och elever
Förvaltningens ansvarsområde inom utbildning har genom styrande
dokument, såsom IT-strategi och läroplan, ett indirekt uppdrag att
motverka digitalt utanförskap.
Vårdnadshavare
Nämndens verksamhet understryker att det i kommunfullmäktiges mål och
inriktning för perioden 2020–2023, framgår av måltexten i målområde ”Ett
samhälle för alla”, att utvecklingen av kommunens service och tjänster
också ska ske på ”traditionellt” sätt och inte bara genom ökat användande
av digitala plattformar.
Nämnden bedömer att vårdnadshavare som riskerar att hamna i digitalt
utanförskap omhändertas. Den kommunikativa och informativa samverkan
och samarbetet med vårdnadshavare sker till stor del via digitala
plattformar, men det sker också via fysiska möten som är ett krav enligt lag.
Det innebär att om det skulle finnas vårdnadshavare som inte har de
digitala förutsättningar som krävs för att samverka och samarbeta via
digitala plattformar, så anpassas kommunikation och information med de
lösningar som krävs.
Förskole- och grundskolenämnden föreslår att motionen avstyrks.
Nämnden lyfter samtidigt att det vore positivt att de vårdnadshavare som
inte har digital kompetens idag får den hjälpen de behöver i rätt instanser
även om förvaltningen anser att de idag omhändertar dem som inte har
denna kompetens i verksamheten.
Byggnadsnämndens verksamhet möter invånarna i rådgivning och
handläggning. Möjligheten finns att vara behjälplig i de fall en invånare inte
själv kan använda de digitala verktyg och ingångar som erbjuds
kommunens verksamheter. Nämndens verksamhet har ett gott samarbete
med Varberg direkt som är invånarnas första kontaktväg med Varbergs
kommun.
Byggnadsnämnden föreslår att motionen avstyrks. En plan för arbetet anses
inte förändra medvetenheten i det arbete som görs för att tillgodose
målgruppens behov. Att genomföra en utbildningsinsats i den omfattning
som motionären föreslår blir svårt att avgränsa till att gälla inom
kommunens uppdrag.
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Hamn- och gatunämnden bedriver inget enskilt arbete för att motverka
digitalt utanförskap men lyder liksom alla andra förvaltningsmyndigheter
under förvaltningslagen och ska därmed fullgöra de skyldigheter gällande
service och tillgänglighet som omnämns däri. Nämnd och förvaltning
arbetar aktivt med olika former av information och kommunikation i både
digitala och analoga kanaler beroende på exempelvis målgrupp.
Information och kommunikation om nämndens verksamhet kan både ske
via exempelvis kommunens hemsida och genom postala utskick. Nämnden
har idag ett flertal e-tjänster för olika typer av ansökningar men erbjuder
även möjligheten att ansöka på exempelvis pappersblankett. I
sammanhanget är det viktigt att påpeka att digitala förfaranden och verktyg
i många fall kan öka tillgängligheten och delaktigheten för den enskilde. En
målsättning för nämnd och förvaltning är därför att vidareutveckla servicen
gentemot invånare, besökare och näringsliv, men även organisationen
avseende nya arbetssätt och en ökad digitalisering. Arbetet utgår från
kommunfullmäktiges mål och nämndens mål om en ökad nöjdhet med
service genom kommunikation i en växande kommun samt en
utvecklingsorienterad organisation genom nytänkande, samarbete och
hållbarhet. Centralt är att nämnden och förvaltningen fullgör sina
skyldigheter gentemot den enskilde utifrån förvaltningslagens
bestämmelser samt övriga relevanta lagar och förordningar såsom lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service.
Hamn- och gatunämnden bedömer att det kan finnas fördelar för både
kommunen och enskilda med att arbeta med frågan om digitalt utanförskap
på ett mer dedikerat sätt. Nämnden tillstyrker därför motionens förslag
gällande plan för att motverka digitalt utanförskap. Nämnden avstyrker
dock motionärens förslag att ta fram en utbildning för att motverka digitalt
utanförskap, då åtgärden riskerar föregripa det som kan komma att stadgas
i ett styrdokument för att motverka digitalt utanförskap.
Kultur- och fritidsnämnden har verksamheter som vänder sig särskilt
till de tre grupper som enligt motionen löper särskilt stor risk att hamna i
digitalt utanförskap av flera olika skäl. Det kan handla om brist på
erforderliga kunskaper, men också avsaknad av de tekniska hjälpmedel som
krävs (exempelvis dator, bank-id, Swish och kontokort) eller
språksvårigheter. Trots att man inom verksamheten har erbjudit utbildning
till seniorer under 2019, bedömer man att genomförda insatser ej är
tillräckliga för att förhindra ett digitalt utanförskap uppstår bland äldre.
Man anser att de utsatta målgrupperna främst har ett behov av personlig
kontakt som alternativ till digitala lösningar.
Genom Varberg direkt har kommunen en verksamhet som vänder sig till
direkt till invånarna. Möjlighet finns till personliga möten. Kultur- och
fritidsnämndens verksamheter ingår i Varberg direkt.
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Varberg direkt har möjlighet att bemöta varje individ efter dennes unika
förutsättningar, men också möjlighet att möta invånarna med icke-digitala
alternativ i de fall en invånare inte kan hantera de digitala verktyg som
kommunen erbjuder.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen avstyrks. Det bedöms att
framtagande en plan för digitalt utanförskap inte anses förändra
medvetenheten i det arbete som görs för att möta den utsatta gruppens
behov. En utbildningsinsats i den omfattning som motionären föreslår
anses vara svår att anpassa på ett sätt som ger önskat resultat.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden hänvisar till att deras arbete lyder
under förvaltningslagen som reglerar att medborgare ska behandlas på ett
jämställt och enkelt sätt. Alla medborgare ska tillförsäkras likvärdig
information och behandling oavsett tillgång och kompetens av digital
teknik. Lagens främsta syfte är att värna medborgarnas rättssäkerhet när de
har med förvaltningsmyndigheter att göra.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det inte ligger i nämndens
uppdrag att utbilda eller ta fram en plan för att motverka ”Digitalt
utanförskap”.
Servicenämndens enda verksamhet som direkt riktar sig till
kommuninvånarna är Varberg direkt, och då på uppdrag av övriga
nämnders verksamhet. I Varberg direkts kontakt med invånarna, ingår att
bemöta varje individ utifrån dess förutsättningar. Det innebär bland annat
att vara behjälplig i det fall en invånare inte själv kan använda de digitala
verktyg och ingångar som erbjuds för kommunens tjänster. Detta kan göras
både på telefon och via besök.
Servicenämnden anser att en plan för att motverka digitalt utanförskap inte
kommer att förändra medvetenheten i det arbete som görs för att tillgodose
målgruppernas behov. Man anser därtill att en utbildningsinsats skulle bli
svår att avgränsa till att gälla inom kommunens uppdrag. Servicenämnden
föreslår att motionen avstyrks.
Socialnämnden ser behovet av att arbeta med denna fråga. De grupper
som nämns i motionen - äldre, nysvenskar och personer med
funktionshinder - berörs av flera olika förvaltningars uppdrag. Förslaget att
kommunen tar fram en plan för att arbeta vidare med detta, är en bra start.
Det anses viktigt att en sådan plan tas fram kommunövergripande och inte
utifrån en enskild förvaltnings perspektiv. Planen bör vara ett första steg för
att stötta utvecklingen och kunskapen, och utifrån vad som kommer fram i
den, bör nästa steg vara att besluta om en utbildning ska genomföras, och
vem som i så fall är bäst lämpad att genomföra den.
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Socialnämnden föreslår att motionen tillstyrks.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbete för att
motverka digitalt utanförskap och skapa digital inkludering sker bland
annat genom:
• Att resurser tillhandahålls för att främja kunskap i syfte att
motverka digitalt utanförskap hos verksamheternas deltagare,
elever och studenter.
• Att individuellt stöd erbjuds medborgare och deltagare i digitala
processer, såsom e-tjänster.
• Att det i projektverksamhet satsas på att öka kunskap och digital
inkludering hos aktörer i det lokala och regionala näringslivet.
Förvaltningen understryker att det också framgår av måltexten i
fullmäktiges målområde ”Ett samhälle för alla” att utvecklingen av
kommunens service och tjänster också ska ske på ”traditionellt” sätt och
inte bara genom ökat användande av digitala plattformar.
Mot bakgrund av det arbete som idag pågår inom förvaltningen i syfte att
motverka digitalt utanförskap föreslår utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden att motionen avstyrks.
Överförmyndarnämnden instämmer i den påtalade problematiken
kring digitalt utanförskap. Detta är synligt inom nämndens verksamhet då
nämnden arbetar för och gentemot människor som är i riskzonen för att
hamna i ett sådant utanförskap. Det kan handla om huvudmän med
funktionsnedsättning respektive gode män som på grund av ålder har
svårare att tillgodogöra sig den digitala utvecklingen. Nämnden ser
konsekvenser av ett sådant utanförskap redan idag, såväl hos dem som har
god man/förvaltare som hos gode män. Nämnden kan också se hur ett
sådant utanförskap riskerar att öka när människor inte hänger med i den
digitala utvecklingen och därmed inte kan delta i samhället på lika villkor.
Överförmyndarnämnden erbjuder successivt fler e-tjänster samt digital
redovisning i sin verksamhet som man kontinuerligt uppmanar gode män
att använda sig av. För att underlätta användandet erbjuder nämndens
tjänstemän löpande utbildning för att kunna handha dessa tjänster.
Överförmyndarnämnden föreslår att motionen tillstyrks.
Kommunstyrelsens förvaltning menar att när kommunens
verksamheter utvecklar tjänster via digitalisering, finns också ett ansvar att
tänka på alla målgrupper. Det ska vara så användarvänligt som möjligt,
utifrån ett digitalt såväl som analogt perspektiv. Det ska också finnas
stöttning/support utifrån de behov som uppstår, vilket finns på olika sätt
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inom olika verksamheter. Bland annat via Varberg direkt och
inkluderingscentrum, men även på många andra håll inom kommunen. Så
arbetar även kommunstyrelsens förvaltning.
När andra aktörer i samhället utvecklar tjänster genom digitalisering, ligger
det på dessa aktörer att stötta eller utbilda för deras respektive tjänster.

Sammanfattning
Samtliga nämnder är väl medvetna om problematiken kring digitalt
utanförskap för vissa målgrupper och arbetar också med frågan. Antingen
genom det förvaltningslagen föreskriver och/eller mer riktat utifrån de
styrdokument som finns såväl inom kommunen som nationellt.
Några nämnder påpekar att en plan för att motverka digitalt utanförskap
inte kommer att förändra medvetenheten i det arbete som görs för att
tillgodose målgruppernas behov. Man anser därtill att en utbildningsinsats
skulle bli svår att avgränsa till att gälla inom kommunens uppdrag.
Sammanfattningsvis anser kommunstyrelsens förvaltning att motionen ska
avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-06-23

45

Reservation i ärendet om ”Svar på motion att motverka digitalt
utanförskap”, Kommunstyrelsen 200623
Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut att avslå Lukas Nord
Axelssons motion om att motverka digitalt utanförskap.
Utvecklingen mot ökad digitalisering i samhället går allt snabbare. Denna
utveckling innebär stora fördelar för de allra flesta. Detta gäller såklart alla
typer av tjänster och alla typer av verksamheter.
Självklart deltar även kommunen mycket aktivt i denna utveckling. Inte
minst så ser vi stora möjligheter att effektivisera våra verksamheter, minska
våra kostnader och samtidigt förenkla, underlätta och öka tillgängligheten
för den enskilde. Införande av digitala tjänster, digitala verktyg, artificiell
intelligens går allt snabbare och eftersom det innebär så stora fördelar för
både kommunen och våra medborgare, så är detta i huvudsak en mycket
bra utveckling.
Men samtidigt som denna positiva utveckling går allt snabbare, starkt
påhejad av den samlade politiken, så ser vi att det finns många människor
som inte hänger med. Det digitala utanförskapet ökar allt mer. Denna
utveckling är mycket negativ för dessa personer och därmed även för
samhället och kommunen. Detta blir också tydligt i Socialnämndens svar,
den nämnd som kanske kommer allra närmast de grupper vi lyfter fram
här. Socialnämnden ville bifalla motionen därför att de ser ett stort behov
av en kommunövergripande plan. Flera andra nämnder föreslår också
bifall.
Varbergs kommun har i sin vision skrivit in att ”Vi skall förenkla i
människors vardag”. En bra formulering, som vi borde leva upp till. Även i
kommunens nyligen antagna mål skrivs att kommunen skall arbeta för att
minska utanförskap och för ökad inkludering.
Men genom att avslå vår motion så gör kommunen precis tvärt om i en av
de frågor som inte bara berör alla, utan alltmer påverkar alla invånares
vardag i mycket hög omfattning. Vår uppfattning är att kommunen har ett
stort ansvar i att alla skall inkluderas och och kunna delta i samhället på
lika villkor. Därför borde motionen vunnit bifall.
För den Socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen
Jana Nilsson, (S)
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§ 142

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden från och med 27 maj 2020 – 23
juni 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr: KS 2020/0303-2
Yttrande till byggnadsnämnden avseende nybyggnad av toalettbyggnad –
inom Getakärr 6:44.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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§ 143

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 27 maj – 23
juni 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr: KS 2020/0269-2
Kommunekologens delegeringsbeslut 20 maj 2020 gällande yttrande
angående remiss om vattenverksamhet Getakärr 9:6.
Dnr: KS 2020/0315-4
Markförvaltarens delegeringsbeslut 18 maj 2020 gällande avtal om tillfällig
infartsväg till reningsverket, Getteröverket – inom del av fastigheten
Getakärr 9:6.
Dnr: KS 2020/0281-2
Markförvaltarens delegeringsbeslut 12 maj 2020 gällande
arrendeupplåtelse för upplag, Väröbacka 17:17.
Dnr: Ks 2015/0434-16
Markförvaltarens delegeringsbeslut 26 maj 2020 gällande
grannemedgivande avseende Attefallshus inom Semestern 10.
Dnr: KS 2015/0434-17
Markförvaltarens delegeringsbeslut 26 maj 2020 gällande
grannemedgivande avseende friggebod inom Tofta 27:1.
Dnr: KS 2020/0003/77
Markförvaltarens delegeringsbeslut 2 juni 2020 gällande yttrande avseende
bygglov klubbstuga, inom Getterön 2:1.
Dnr: KS 2020/0008-20
Markförvaltarens delegeringsbeslut 6 juni 2020 gällande
markupplåtelseavtal – inom del av fastigheten Rolfstorp 6:12.
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Dnr: KS 2015/0434-18
Markförvaltarens delegeringsbeslut 25 maj 2020 gällande
grannemedgivande avseende byggnad närmare tomtgräns än 4,5 meter –
Torpa 15:63.
Dnr: KS 2019/0424-7
Markförvaltarens delegeringsbeslut 10 juni 2020 gällande tilläggsavtal av
arrenderätt 15036.
Dnr: KS 2020/0007-10
Markförvaltarens delegeringsbeslut 11 juni 2020 gällande överlåtelse av
arrenderätt 17005 – inom del av Värö-Backa 14:2.
Dnr KS 2020/0334-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut 11 juni 2020 gällande
arrendeupplåtelse för parkering inom Vabränna 1:10.
Dnr KS 2015/0434-20
Markförvaltarens delegeringsbeslut 12 juni 2020 gällande
grannemedgivande avseende friggebod inom Tofta 8:12.
Dnr: KS 2020/0007-9
Markförvaltarens delegeringsbeslut 3 juni 2020 gällande överlåtelse av
arrenderätt 11357 – inom Träslövs hamn 1:1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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