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Plats och tid Arena Varberg, Nöjeshallen, klockan 18-19.45 

Beslutande Gösta Bergenheim (M), ordförande 

ViviAnne Johansson (C), första vice 
ordförande 

Håkan Johannesson (S), andra vice 
ordförande 
Ann-Charlotte Stenkil (M) 
Peter Sjöholm (M) 
Hanna Netterberg (M) 
Erland Linjer (M)  
Micael Åkesson (M), deltar inte i  
§ 117 på grund av jäv 
Reine Antonér (M) 
Anne Antonsson (M) 
Ulrika Eriksson (M) 
Sven Andersson (M) 
Nevrie B Suleyman (M) 
Andreas Björklund (M) 
Hannah Björnerhag (M) 
Christofer Bergenblock (C) 
Lena Språng (C) 
Eva Pehrsson-Karlsson (C) 
Christian Persson (C) 
Katarina Sundvall (C) 
Stefan Stenberg (C) 
Carl-Magnus Wikelund(C) 
Harald Lagerstedt (C) 
Tobias Carlsson (L) 
Cecilia Rönn (L) 
Marianne Nord-Lyngdorf (L) 
Karl-Johan Wiktorp(L) 
Morgan Börjesson (KD) 
Roger Kardemark (KD) 
Susanne Lindahl (KD) ersätter Anki 
Herdell (KD) från och med  
§ 112, klockan 18:30 
Karl-Gunnar Svensson (KD) 
 

Clarence Jarlow (SD) ersätter Erik 
Hellsborn (SD) 
Björn Lindström (SD) 
Ulf Gunnarsson (SD) ersätter Olle 
Hällnäs (SD) 
Patrick Nathanson (SD) 
Andreas Havasi (SD) 
Stig Berntsson (SD) 
Helen Alexborn (SD) 
Jörgen Pejle (SD) 
Vivi-Ann Karlsson (S) ersätter Jana 
Nilsson (S) 
Jeanette Qvist (S) 
Lukas Nord Axelsson (S) 
Turid Ravlo-Svensson (S) 
Tomas Johansson (S) 
Roland Ryberg (S) ersätter Linda 
Berggren (S) 
Ing-Marie Berggren (S) ersätter 
Anders Friebe (S) 
Jenny Bolgert (S) 
Anton El Raai (S) 
Malin Kjellberg (S) 
Lennart Johansson (S) 
Julia Nord Axelsson (S) 
Lennart Isaksson (S) 
Kent Norberg (S) ersätter Ann-Britt 
Jansson Bensköld (S) 
Katarina Eiderbrant (S) 
Peter Stoltz (S) 
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) 
Lasse Sundberg (V) 
Björn Mellquist (V) 
Gerhard Eriksson (V) 
Ingela Svensson (V) 
Mikael Bonde (-) 
 
 

Övriga deltagare Marcus Andersson, kommunsekreterare 
Malin Johnsson, projektledare, § 110 
Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 114  
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Utses att justera Sven Andersson (M) och Jenny Bolgert (S) 
Ersättare: Lasse Sundberg (V) 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunkansliet, tisdag 26 oktober 2021 

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 110–123 

Ordförande Gösta Bergenheim (M) 

Justerande Sven Andersson (M)  Jenny Bolgert (S) 
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 § 110 Dnr KS 2020/0638 
 

Information om sanering av kvarteret Renen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
 
Malin Johnsson, projektledare på samhällsutvecklingskontoret, informerar 
om sanering av kvarteret Renen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 111 Dnr KS 2021/0035 
 

Ledamöternas frågor - Ska Varbergs Fastighets 
AB omvandla Varbergs kulturhistoriska Tullhus 
till hotell? 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. anse frågan besvarad. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Mikael Bonde (-) ställer fråga om Varbergs Fastighets AB ska omvandla 
Varbergs kulturhistoriska Tullhus till hotell. 
 
Varbergs Fastighets AB:s ordförande Gösta Bergenheim (M) svarar på 
frågan. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 18 oktober 2021. 
Ledamots fråga inkommen 18 oktober 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 112 Dnr KS 2021/0494 
 

Motion från Ingela Svensson (V) om att uppföra 
ett konstmuseum för Varbergsskolan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Ingela Svensson (V) har 18 september 2021 lämnat in motion om att 
uppföra ett konstmuseum för Varbergsskolan. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 18 september 2021. 
Motion inkommen 18 september 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 113 Dnr KS 2021/0496 
 

Motion från Roland Ryberg (S) om införande av 
folkvalda begravningsförrättare 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Roland Ryberg (S) har 19 oktober 2021 lämnat in motion om införande av 
folkvalda begravningsförrättare. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 19 oktober 2021. 
Motion inkommen 19 oktober 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KS 
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 § 114 Dnr KS 2021/0159 
 

Delårsrapport 2021 - Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. godkänna Delårsrapport 2021 för Varbergs kommun 
2. inte ta utdelning från Varbergs Stadshus AB för innevarande år. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M) och Christofer Bergenblock (C) förslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har med underlag från kommunens 
nämnder sammanställt delårsrapport för Varbergs kommun avseende 
perioden januari till augusti 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 28 september 2021, § 166. 
Arbetsutskottet 28 september 2021, § 377. 
Beslutsförslag 17 september 2021. 
Delårsrapport 2021 Varbergs kommun. 
 

Övervägande 
Arbetsutskottet hade 11 maj 2021, § 213, ett dialogsamtal med 
socialnämnden med anledning av nämndens prognostiserade underskott 
för året. I samband med fullmäktiges beslut om kommunens tertialrapport 
meddelades socialnämnden att merkostnader till följd av pandemin, 
uppskattningsvis 35 miljoner kronor, kommer att avskrivas i samband med 
årets bokslut. Övriga obalanser har emellertid nämnden att hantera i 
enlighet med kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
 

Det finns i övrigt ingen information i delårsrapporten som föranleder ett 
behov att kalla någon nämnd till dialogsamtal i enlighet med kommunens 
styrmodell. Genomfört dialogsamtal med socialnämnden bedöms som 
tillräckligt för kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna. 
 

Den budgeterade utdelningen från Varbergs Stadshus AB bedöms inte vara 
nödvändig för att nå kommunens finansiella mål 2021. Medlen finns kvar 
för framtida utdelning och stärker likviditeten i moderbolaget under 
kommande år 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och bolag 
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 § 115 Dnr KS 2021/0255 

 

Finansrapport per 31 augusti 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. godkänna finansrapport per 31 augusti 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Internbanken ska enligt finanspolicyn upprätta en rapport innehållande 
information om kommunkoncernens finansiella verksamhet, sammanställa 
och kontrollera finansiella risker, följa upp utfall mot limiter och säkerställa 
att finanspolicy och tillämpningsanvisningar efterlevs. 
 
Rapporten ger en sammanfattad bild över den finansiella verksamheten och 
hur den har bedrivits samt att den belyser de utmaningar och förändringar 
som hanterats under året. 
 
Den finansiella verksamheten har skötts inom de av kommunfullmäktige 
fastställda ramar på ett säkert sätt utan spekulativa inslag och med en 
betryggande säkerhet. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 28 september 2021, § 167. 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 366. 
Beslutsförslag 2 september 2021. 
Finansrapport 31 augusti 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 116 Dnr KS 2020/0661 

 

Avtal avseende parkeringsanläggningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. godkänna upprättade hyresavtal inklusive bilagor avseende 

parkeringshus på kvarteret Lorensberg, kvarteret Briggen, kvarteret 
Kanngjutaren, kvarteret Kyrkoherden, kvarteret Trädgården och 
kvarteret Falkenbäck 

2. tillföra hamn- och gatunämnden en ramförstärkning på 1 400 000 
kronor från och med 2022 för att hantera kostnadsökningen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har sedan P-hus Briggen byggdes år 2004 hyrt 
parkeringsanläggningar i form av parkeringshus av Varbergs Fastighets AB, 
VFAB. Genom åren har antalet parkeringshus ökat och med det antalet 
platser. Initialt avsågs en ren lokalhyra där kommunen ansvarade för 
verksamheten i P-husen men sedan 2017 är det inskrivet i VFAB 
ägardirektiv att bolaget även har ett verksamhetsuppdrag som syftar till att 
arbeta för en god parkeringssituation för invånare och besökare. 
 
2021 finns det 1 122 parkeringsplatser avsedda för allmän parkering 
fördelat på fem parkeringshus. Från och med att kvarteret Falkenbäck står 
klart i slutet på 2022 tillförs ytterligare ett parkeringshus med 123 platser. 
 
Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2021 eftersom bolaget den 30 
november 2020 inkom med uppsägning av avtalen för omförhandling. 
Bakgrunden till uppsägningen är nuvarande hyresnivåer som inte möjliggör 
för bolaget att, från och med år 2022, driva verksamheten på ett sätt som 
gör att den bär de egna kostnaderna samt ger en skälig avkastning enligt 
inkomstskattelagen. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för avtalen med VFAB och hamn- och 
gatunämnden följer upp så att parkeringsverksamheten bedrivs enligt de 
direktiv som fastslagits. Hyreskostnaden hanteras inom hamn- och 
gatunämndens ram. 
 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige 2021-10-19 10 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 28 september 2021, § 168. 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 362. 
Beslutsförslag 18 maj 2021. 
Hyresavtal 16–01, Lorensberg 18. 
Hyresavtal 18–01, Briggen 4, Getakärr 9:14. 
Hyresavtal 19–01, Kanngjutaren 26. 
Hyresavtal 20–01, Kyrkoherden 5. 
Hyresavtal 21–01, Trädgården 11. 
Hyresavtal 22–01, Falkenbäck 29. 
Verksamhetsuppdrag P-hus 210519, Bilaga 6. 
Uppsägning av befintligt hyresavtal daterat 30 november 2020. 
 

Övervägande 
Parkeringshusen är en viktig del i trafikinfrastrukturen i staden och 
erbjuder ett enkelt sätt för invånare och besökare att parkera bilen. Att 
driva parkeringshus i bolagsform är naturligt då det är att betrakta som en 
momspliktig affärsverksamhet.  
 
Eftersom bolaget inte får subventionera parkeringsverksamheten med 
övriga affärsområden (fastighetsförvaltning och kommunal 
projektverksamhet) behöver kommunen genom avtal säkerställa att 
verksamheten bär de egna kostnaderna, proportionerlig andel av de 
bolagsgemensamma kostnaderna samt genererar en avkastning som är 
skälig enligt inkomstskattelagen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Hamn- och gatunämnden 

Varbergs Fastighets AB 
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 § 117 Dnr KS 2017/0697 

 

Antagande av nytt verksamhetsområde för 
dagvatten i Stråvalla 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. inrätta verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla bestående av 

fastigheterna del av STRÅVALLA-KÄRRA 1:3, STRÅVALLA-KÄRRA 
1:17, STRÅVALLA-KÄRRA 1:38, STRÅVALLA-KÄRRA 1:41, 
STRÅVALLA-KÄRRA 1:42, STRÅVALLA-KÄRRA 1:52, STRÅVALLA-
KÄRRA 1:56, STRÅVALLA-KÄRRA 1:57, STRÅVALLA-KÄRRA 1:58, 
STRÅVALLA-KÄRRA 1:60, STRÅVALLA-KÄRRA 1:67, STRÅVALLA-
KÄRRA 1:73, STRÅVALLA-KÄRRA 1:74, STRÅVALLA-KÄRRA 1:75, 
STRÅVALLA-KÄRRA 1:78, STRÅVALLA-KÄRRA 1:79, STRÅVALLA-
KÄRRA 1:81, STRÅVALLA-KÄRRA 1:84, STRÅVALLA-KÄRRA 1:85, 
STRÅVALLA-KÄRRA 1:93, STRÅVALLA-KÄRRA 1:94, STRÅVALLA-
KÄRRA 1:95, STRÅVALLA-KÄRRA 1:102, STRÅVALLA-KÄRRA 1:103, 
STRÅVALLA-KÄRRA 1:104, STRÅVALLA-KÄRRA 1:105, STRÅVALLA-
KÄRRA 1:106, STRÅVALLA-KÄRRA 1:107, del av STRÅVALLA-KÄRRA 
1:110, STRÅVALLA-KÄRRA 1:111, STRÅVALLA-KÄRRA 1:112, 
STRÅVALLA-KÄRRA 1:113, STRÅVALLA-KÄRRA 1:114, STRÅVALLA-
KÄRRA 1:115, STRÅVALLA-KÄRRA 1:116, STRÅVALLA-KÄRRA 1:117, 
STRÅVALLA-KÄRRA 1:118, STRÅVALLA-KÄRRA 1:120, STRÅVALLA-
KÄRRA 1:121, STRÅVALLA-KÄRRA 1:122, STRÅVALLA-KÄRRA 1:123, 
STRÅVALLA-KÄRRA 1:124, STRÅVALLA-KÄRRA 1:125, STRÅVALLA-
KÄRRA 1:126, STRÅVALLA-KÄRRA 1:127, STRÅVALLA-KÄRRA 1:128, 
STRÅVALLA-KÄRRA 1:129, STRÅVALLA-KÄRRA 1:130, STRÅVALLA-
KÄRRA 1:131, STRÅVALLA-KÄRRA 1:132, STRÅVALLA-KÄRRA 1:133, 
STRÅVALLA-KÄRRA 1:136, STRÅVALLA-KÄRRA 1:137, STRÅVALLA-
KÄRRA 1:138, STRÅVALLA-KÄRRA 1:139 , STRÅVALLA-KÄRRA 1:140, 
del av STRÅVALLA-KÄRRA 2:4, del av STRÅVALLA-KÄRRA 2:41, 
STRÅVALLA-KÄRRA 2:56, STRÅVALLA-KÄRRA 2:58, STRÅVALLA-
KÄRRA 2:59, STRÅVALLA-KÄRRA 2:60, STRÅVALLA-KÄRRA 2:61, 
STRÅVALLA-KÄRRA 2:62, STRÅVALLA-KÄRRA 2:63, STRÅVALLA-
KÄRRA 2:64, STRÅVALLA-KÄRRA 2:65, STRÅVALLA-KÄRRA 3:6, 
STRÅVALLA-KÄRRA 3:7, STRÅVALLA-KÄRRA 3:24, STRÅVALLA-
KÄRRA 3:49, STRÅVALLA-KÄRRA 3:51, STRÅVALLA-KÄRRA 3:52, 
STRÅVALLA-KÄRRA 3:53, STRÅVALLA-KÄRRA 3:54, STRÅVALLA-
KÄRRA 3:55, STRÅVALLA-KÄRRA 3:56, STRÅVALLA-KÄRRA 3:63, 
STRÅVALLA-KÄRRA 3:64, STRÅVALLA-KÄRRA 3:65, STRÅVALLA-
KÄRRA 3:66, STRÅVALLA-KÄRRA 4:1, STRÅVALLA-KÄRRA 4:2, 
STRÅVALLA-KÄRRA 4:3, STRÅVALLA-KÄRRA 4:4, STRÅVALLA-
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KÄRRA 4:5, STRÅVALLA-KÄRRA 4:6, STRÅVALLA-KÄRRA 4:7, 
STRÅVALLA-KÄRRA S:4, del av LÖFTASKOG 9:1 och del av 
LÖFTASKOG S:1 på sätt som framgår enligt bilaga 1. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Jäv 
Micael Åkesson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Sjöholm (M) och Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Huvudmannen för VA-verksamheten i Varbergs kommun, Varberg Vatten 
AB, har under 2020 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda och ge 
förslag på verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla/Löftaskog.  
 
Ärendet gäller att inrätta nytt verksamhetsområde inom befintlig 
exploatering i Stråvalla där gällande detaljplaner anger att dagvatten ska 
omhändertas med LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. I Stråvalla 
har hanteringen av dagvatten inte fungerat så som beskrivits i de 
detaljplaner som tagits fram och åtgärder som ålagts exploatören har inte 
genomförts. De utredningar som gjorts pekar på att Stråvalla-Kärra kan 
anses som ett så kallat LAV 6 område, enligt 6 § lagen om allmänna 
vattentjänster, LAV. 
 
Verksamhetsområden definieras enligt 1 § LAV som det geografiska område 
inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom 
en allmän va-anläggning. Ansvaret för att inrätta verksamhetsområdet 
åligger kommunen och inte huvudmannen, i enlighet med 6 § LAV. 
 
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen, 
 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

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

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 
 
För att möjliggöra införande av verksamhetsområde för dagvatten krävs 
tillgång till naturytor för hantering av dagvattnet. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har den 21 maj 2019, § 214, beslutat att hos  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige 2021-10-19 13 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

byggnadsnämnden ansöka om planändring av gällande detaljplan för 
Löftaskog, Stråvalla-Kärra, Löftabro med lagakraftdatum 28 maj 2009, 
med syfte att upphäva detaljplanen i de delar som inte genomförts. Detta 
planarbete pågår genom ett positivt planbesked i byggnadsnämnden  
20 juni 2019, § 231. Detaljplanen möjliggör att dagvattendammar anläggs 
på allmän platsmark.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 28 september 2021, § 175. 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 358. 
Beslutsförslag 8 september 2021. 
Kartbilaga 1 med föreslaget verksamhetsområde. 
Varberg Vatten AB 8 april 2021 § 30. 
Kalkyl prognos Stråvalla dagvatten 2021-08-24. 
 

Övervägande 
Samhällsutvecklingskontoret anser att alla utredningar som tagits fram i 
arbetet med att lösa dagvattenfrågan med gemensamhetsanläggningar och 
LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, visar att dagvattnet ska 
hanteras av kommunens VA-bolag, i enlighet med LAV 6. 
 
Inrättande av verksamhetsområde kräver rådighet till områden för 
dagvattenhantering, detta avses i första hand lösas genom 
detaljplanearbetet. Är det inte möjligt att genomföra på tänkt sätt får 
genomförandet ske genom annan rådighet över marken. 
 
Samhällsutvecklingskontoret har utrett frågan under en längre tid och då 
planläggning pågår är det angeläget att beslut om inrättande av 
verksamhetsområde kommer på plats. 
 
Områdena enligt bilaga 1 är i behov av en samlad dagvattenhantering och 
allmänna vattentjänster gällande dagvatten. Samhällsutvecklingskontoret 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta verksamhetsområde för 
dagvatten enligt förslag från Varberg Vatten AB med följande ändringar. 
 
Efter att Varberg Vatten AB 8 april 2021 beslutade att föreslå för 
kommunen att inrätta och utvidga verksamhetsområde, har genomgång av 
föreslaget verksamhetsområde diskuterats mellan samhällsutvecklings-
kontoret, stadsbyggnadskontoret och Varberg Vatten AB.  
 
Justering av verksamhetsområde enligt förslag från Varberg Vatten AB har 
gjorts och stämts av med Varberg Vatten AB:s styrelse enligt nedan. 
 
Punkt 1 i förslag till nytt verksamhetsområde kompletteras med att uppge 
vilka fastigheter som ska ingå.  
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Punkt 2 tas inte med till beslut då inrättande av verksamhetsområde inte är 
beroende av detaljplan. Om ett behov finns av en vattentjänst och 
kommunen har ett ansvar, ska kommunen inrätta verksamhetsområde för 
den tjänsten. Beslut om verksamhetsområde är dessutom en förutsättning 
för att kunna gå vidare med detaljplanearbetet. Detaljplanen tas fram på 
grund av inrättande av verksamhetsområde och är även ett incitament för 
kommunen att lösa in den mark som behövs för dagvattenhanteringen. 
 
Punkt 3 tas inte med till beslut, då det redan är reglerat i beslutad VA-taxa. 
 
Punkt 4 och punkt 5 tas inte med till beslut, då dessa är 
genomförandefrågor som behandlas i ett senare skede och är inte en 
förutsättning för inrättande av ett nytt verksamhetsområde.   
 
Utöver justeringarna enligt beslutspunkterna ovan gjordes också mindre 
justeringar i områdets utbredning.  
 
1. Verksamhetsområdet utökades för fastigheter som var med i förslaget, 

men där inte hela fastighetens byggrätt enligt gällande detaljplan 
täcktes.  

2. Två fastigheter i området 1 lades till då bedömningen gjordes att dessa 
fastigheter möjlighet för att omhänderta dagvatten lokalt utan 
påverkan på nedströms fastigheter inte gick att säkerställa.  

3. Verksamhetsområdets utbredning kompletterades också med delar av 
område 3, som i det första underlaget inte var tänkt att ingå. Dels 
kompletterades området med ett par tomter som inom pågående 
detaljplanearbete kommer att få större byggrätt och därav behöver en 
säkerställd dagvattenhantering. Detaljplanen kommer inte vara 
genomförbar om inte detta område ingår i verksamhetsområde för 
dagvatten. Ytterligare fyra fastigheter i område 3 lades till. Dessa 
avvattnas mot ett befintligt system som inte har rättighet att avvattnas 
mot befintligt dikningsföretag, och möjligheten att omhänderta 
dagvattnet lokalt utan påverkan på nedströms fastigheter går inte att 
säkerställa på sikt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Varberg Vatten AB 
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 § 118 Dnr KS 2021/0399 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. under 2022 sammanträder kommunfullmäktige 18 januari, 15 februari, 

22 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november 
och 13 december 

2. sammanträdena startar klockan 18. Undantag är 15 november då 
sammanträdet startar klockan 9 

3. årsredovisning behandlas 19 april och budget 15 november. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställer varje år nästkommande års 
sammanträdesdagar och sammanträdestider. För 2022 föreslås 
sammanträdesdagarna vara 18 januari, 15 februari, 22 mars, 19 april,  
17 maj, 21 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november och 13 december. 
 
Starttid för sammanträdena är klockan 18, med undantag för 15 november 
då budgeten behandlas och sammanträdet startar klockan 9. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 28 september 2021, § 181. 
Arbetsutskottet 6 september 2021, § 347. 
Beslutsförslag 20 augusti 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och bolag 
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 § 119 Dnr KS 2021/0409 

 

Annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
1. under 2022 annonsera om kommunfullmäktiges sammanträden i 

Hallands Nyheter och Varbergsposten. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. En av ändringarna i 
kommunallagen var att skyldigheten att i ortstidning kungöra fullmäktiges 
sammanträden upphörde. Istället ska informationen finnas tillgänglig på en 
webbaserad kommunal anslagstavla. Slopandet av detta krav innebär dock 
inget hinder mot att fortsätta annonsera i ortstidningar. 
 
Annonsering om kommunfullmäktiges sammanträden i Varbergs kommun 
har tidigare skett i Hallands Nyheter och i Varbergsposten. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 28 september 2021, § 182. 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 368. 
Beslutsförslag 26 augusti 2021. 
 

Övervägande 
Kommunfullmäktiges presidium anser att annonsering om 
kommunfullmäktiges sammanträden även 2022 ska ske i Hallands Nyheter 
och Varbergsposten. Däremot anser presidiet att alla ärenden inte behöver 
räknas upp i annonserna, utan endast ett urval av ärenden med 
allmänintresse. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
under 2022 annonsera om kommunfullmäktiges sammanträden i Hallands 
Nyheter och Varbergsposten. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 120 Dnr KS 2021/0430 

 

Redovisning av verkställda och pågående 
uppdrag samt uppdrag att avskriva 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. godkänna redovisning av verkställda uppdrag enligt Verkställda 

uppdrag daterad 31 augusti 2021 
2. godkänna redovisning av pågående uppdrag enligt Pågående uppdrag 

daterad 31 augusti 2021 
3. avskriva uppdrag enligt Förslag på uppdrag att avskriva daterad 31 

augusti 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
En redovisning av uppdrag beslutade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige genomförs varje år. I 
redovisningen framgår verkställda uppdrag, en lägesrapport för pågående 
uppdrag samt förslag på uppdrag att avskriva med anledning av att uppdrag 
inte längre anses aktuella att genomföra eller ingår i redan pågående arbete. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 28 september 2021, § 178. 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 353. 
Beslutsförslag 3 september 2021. 
Verkställda uppdrag 31 augusti 2021. 
Pågående uppdrag 31 augusti 2021. 
Förslag på uppdrag att avskriva 31 augusti 2021. 
 

Övervägande 
Redovisningen är ett verktyg för att säkerställa intern kontroll och ger en 
överblick över vilka uppdrag som pågår eller blivit verkställda. Genom 
redovisningen till kommunfullmäktige säkerställs också att uppdragen är 
aktuella utifrån övergripande politisk viljeriktning. 
 
I redovisningen per 31 augusti 2021 har 6 uppdrag och uppdrag i bifallna 
motioner verkställts, 56 uppdrag är pågående. 1 uppdrag föreslås avskrivas. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Berörda nämnder och bolag 

Uppdragslistan 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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 § 121 Dnr KS 2021/0144 
 

Förteckning över ej slutbehandlade motioner, 
september 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. lägga redovisningen av ej slutbehandlade motioner till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en sammanställning av motioner 
som inte är slutbehandlade till och med 30 september 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 31 september 2021. 
Förteckning motioner, september 2021. 
 

Övervägande 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att redovisningen av ej 
slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 122 Dnr KS 2019/0047 

 

Svar på motion om tiggeriförbud 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. avslå motionen ”Förbjud tiggeri” om att förbjuda tiggeri i Varbergs 

kommun. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Reservation 
Clarence Jarlow (SD), Björn Lindström (SD), Ulf Gunnarsson (SD),  
Patrick Nathanson (SD), Andreas Havasi (SD), Stig Berntsson (SD),  
Helen Alexborn (SD) och Jörgen Pejle (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sven Andersson (M), Christofer Bergenblock (C), Morgan Börjesson (KD), 
Jeanette Qvist (S), Ingela Svensson (V), Katarina Eiderbrant (S), Tobias 
Carlsson (L) och Mikael Bonde (-) förslår bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Andreas Havasi (SD) föreslår bifall till motionen. 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Erik Hellsborn (SD) har 18 januari 2019 inkommit med en motion 
rubricerad ”Förbjud tiggeri” om att förbjuda tiggeri i Varbergs kommun. I 
motionen föreslås att Varbergs kommuns lokala ordningsföreskrifter ska 
uppdateras med ett förbud mot tiggeri på särskilt angivna platser och att 
kommunstyrelsen ska ta fram särskilt angivna platser som lämpar sig för ett 
förbud mot tiggeri. 
 
Motionen har skickats på remiss till hamn- och gatunämnden för yttrande. 
 
Hamn- och gatunämnden har 16 december 2019, § 143, beslutat att avstå 
från att yttra sig över motionen. 
 
För lokala ordningsföreskrifter gäller att de inte får komma i konflikt med 
andra regler av högre värde eller gälla sådant som måste regleras genom 
lag. Därutöver finns tre krav: de måste syfta till att upprätthålla ”den 
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allmänna ordningen”, de får inte vara för långtgående och de måste ha en 
tillräckligt tydlig utformning. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 28 september 2021, § 179. 
Arbetsutskottet 6 september 2021, § 346. 
Beslutsförslag 30 juli 2021. 
Yttrande från hamn- och gatunämnden den 12 december 2019, § 143. 
Kommunfullmäktiges beslut den 22 januari 2019, § 3. 
Motion om tiggeriförbud daterad den 18 januari 2019. 
 

Överväganden 
Ordningslagen (1993:1617) syftar bland annat till att trygga ordningen och 
säkerheten på offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig 
plats avses bland annat gator, vägar, torg, parker och andra platser som i 
detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt 
ändamål. 
 
Ordningslagen innehåller endast ett fåtal regler om allmän ordning. 
Behovet av ytterligare bestämmelser är avsett att tillgodoses genom lokala 
ordningsföreskrifter. Regeringen har bemyndigat kommunerna att meddela 
de lokala föreskrifter som behövs enligt 3 kap. 8 § ordningslagen för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats (1 § förordning 
[1993:1632] med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen). Sådana bestämmelser 
måste alltså ha till syfte att upprätthålla ordningen i kommunen eller delar 
av denna. En kommun kan alltså inte genom lokala ordningsföreskrifter 
meddela bestämmelser som syftar till något annat, till exempel att vid 
torghandel säkerställa god livsmedelshygien (jfr. HFD 2018 ref. 75).  
 
Av 3 kap. 12 § ordningslagen framgår att lokala ordningsföreskrifter inte får 
angå förhållanden som redan är reglerade i ordningslagen eller annan 
författning eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras på 
något annat sätt. Föreskrifterna får inte heller lägga onödigt tvång på 
allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes 
frihet.  
 
Förutom att de lokala föreskrifterna exempelvis inte får komma i konflikt 
med andra föreskrifter av högre värde eller avse sådant som måste regleras 
genom lag, finns tre krav på föreskrifterna: 
1. de måste syfta till att upprätthålla ”den allmänna ordningen”, 
2. de får inte vara för långtgående och 
3. de måste ha en tillräckligt tydlig utformning. 
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Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2018 ref. 75 uttalat sig om 
förutsättningar för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala 
ordningsföreskrifter och ansåg i det specifika fallet att förutsättningarna för 
det införda tiggeriförbudet var uppfyllda. 
 
Av Högsta förvaltningsdomstolens nämnda avgörande framgår att en första 
förutsättning för att få meddela en ordningsföreskrift är att den har till syfte 
att komma till rätta med eller förebygga någon typ av störning i det 
offentliga rummet. En kommun måste inte visa att det förekommit sådana 
ordningsstörningar som motiverar att ett förbud införs, utan är 
oförhindrade att i förebyggande syfte besluta om ordningsföreskrifter 
avseende sådant som typiskt sett kan innebära störningar. Ett förbud mot 
penninginsamling på offentlig plats syftar till att komma till rätta med vad 
som kan uppfattas som en typ av störning och utgör därmed en 
ordningsföreskrift som i och för sig kan meddelas av kommunen.  
 
Av inkommen motion framgår bland annat följande. De tiggare vi ser på 
gatan idag är inte svenska medborgare, utan medborgare i fattigare stater i 
östra Europa, som tagit sig hit tack vare den fria rörligheten inom EU. 
Människorna lever i stor social utsatthet. Medföljande barn missar sin 
skolgång och görs mindre anställningsbara. Barn som lämnas hos släkt och 
vänner nekas närhet till sina föräldrar under långa perioder. Genom att 
tolerera tiggeri riskerar man att göda kriminella nätverk som utnyttjar 
utsatta personer för organiserat tiggeri. 
 
Mot bakgrund av motionens skrivelse tycks syftet med föreslaget 
tiggeriförbud inte vara att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig 
plats, utan istället vara att begränsa den fria rörligheten, minska 
utanförskap och utsatthet, ge barn bättre förutsättningar i livet samt 
förhindra ett gynnande av kriminella nätverk. 
 
Högsta förvaltningsdomstolens anger som en andra förutsättning (HFD 
2018 ref. 75) att ett förbud inte får vara för långtgående för att kunna 
accepteras, det vill säga det får inte lägga onödigt tvång på allmänheten 
eller annars innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
Högsta förvaltningsdomstolen har härvid uttalat bland annat följande.  
 
Lokala ordningsföreskrifter får inte ges ett större geografiskt 
tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet. 
Tillämpningsområdet måste alltså begränsas till de områden där störningen 
faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem (RÅ 1974 B 1010, RÅ 1977 
Bb 101, RÅ 1982 Ab 106 och RÅ 1980 2:55). Exempelvis har ett förbud mot 
förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en 
kommun ansetts för långtgående (RÅ 1997 ref. 41). 
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Vidare måste lokala bestämmelser, i den mån detta är relevant, begränsas 
till sådana tidpunkter då en reglering är påkallad (jfr RÅ 1965 I 11). Vissa 
föreskrifter kan exempelvis vara berättigade nattetid men framstå som 
obefogade under dagtid. Likaså kan vissa föreskrifter anses påkallade under 
viss årstid, men vara obehövliga under annan tid på året. 
 
Slutligen får det sakliga innehållet i en ordningsföreskrift inte lägga onödigt 
tvång på allmänheten eller annars innebära obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet. I förarbetena framhålls att kommunerna bör avhålla sig 
från att besluta föreskrifter som är onödiga och att det därför är angeläget 
att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs liksom 
bestämmelsernas geografiska tillämpningsområde (prop. 1992/93:210 s. 
142). Det finns alltså en nära koppling mellan en föreskrifts sakliga innehåll 
och dess geografiska tillämpningsområde. 
 
Av inkommen motion framgår att förslaget avser förbud mot tiggeri på 
särskilt angivna platser. Ett förbud med en sådan geografisk begränsning 
kan anses vara inte alltför långtgående och därmed utgöra en 
ordningsföreskrift som i och för sig kan meddelas av kommunen. Men även 
om ett förbud på särskilt angivna platser förvisso skulle uppfylla kravet på 
att vara geografiskt begränsat och därmed inte bedömas som alltför 
långtgående i det avseendet, får det inte heller i övrigt vara för långtgående 
eller för ingripande på den aktuella platsen. 
 
Som en tredje förutsättning anger Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 
2018 ref. 75) att föreskriften måste vara möjlig att tillämpa. Den måste 
alltså få en tillräckligt tydlig utformning så att allmänheten kan förstå dess 
innebörd och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när föreskrifterna 
följs respektive överträds. 
 
Motionen har den föreslagna formuleringen ”förbud mot tiggeri på särskilt 
angivna platser”. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref. 75) har 
ansett att en formulering innehållandes ordet ”tiggeri” med tillräcklig 
tydlighet beskriver vad som avses eftersom ordet möjliggör en 
gränsdragning gentemot sådan insamling som exempelvis sker till förmån 
för en hjälporganisation. Vid ett eventuellt införande behöver föreskriftens 
formulering dock förtydligas ytterligare, med bland annat avgränsning i tid 
och rum. 
 
Mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2018 ref. 
75 kan konstateras att det i motionen föreslagna förbudet brister i 
uppfyllandet av den första förutsättningen, det vill säga syftet att 
upprätthålla den allmänna ordningen. Övriga två förutsättningar, att 
förbudet inte får vara alltför långtgående och att det måste ha en tillräckligt 
tydlig utformning och vara möjligt att tillämpa, behöver utredas ytterligare. 
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För att ett förbud ska kunna införas behöver alla tre förutsättningar vara 
uppfyllda. 
 
I bedömningen bör det vidare tas i beaktande att europeiska domstolen för 
mänskliga rättigheter (Europadomstolen) nyligen, den 19 januari 2021, fällt 
Schweiz för att ha bestraffat tiggeri genom att bötfälla en kvinna som 
tiggde. Europadomstolen ansåg att tiggeriförbudet stred mot kvinnans rätt 
till privatliv enligt art. 8 i Europakonventionen till skydd för de 
grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna (Europakonventionen). 
Även om Högsta förvaltningsdomstolen år 2018 ansåg att förutsättningarna 
för ett infört tiggeriförbud då var uppfyllt, kan det i dagsläget inte uteslutas 
att ett förbud skulle strida mot Europakonventionen. Europakonventionen 
gäller sedan år 1995 som svensk lag och enligt 2 kap. 19 § regeringsformen 
får varken lag eller annan föreskrift meddelas i strid med Sveriges 
åtaganden på grund av Europakonventionen. 
 
Med hänsyn till vad som anges ovan föreslås att den inkomna motionen 
avslås. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Hamn- och gatunämnden 

Socialnämnden 
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 § 123 Dnr KS 2021/0016 
 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 15 september   

2021 – 19 oktober 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över meddelanden för perioden 15 september 2021 –  
19 oktober 2021. 
 
KS 2021/0037–21 
Länsstyrelsens röstsammanräkning 20 september 2021 för efterträdare till 
Ingrid Jordebo (SD) som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
KS 2021/0325–3 
SN 2021-09-23 § 141 - Yttrande över revisionsrapport - Granskning av 
socialnämndens hantering av orosanmälningar. 
 
KS 2021/0159–52 
SN 2021-09-23 § 145 - Rapportering ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § 
SoL och 28 § LSS för kvartal 2 år 2021. 
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