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Plats och tid Stadshus C, kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 18-20.15. 
Presidiet var i lokalen medan övriga ledamöter deltog på distans. 

 

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)  
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)  
Susanne Enger (KD)  
Anki Herdell (KD)  
Susann Lindahl (KD) ersätter Karl-
Gunnar Svensson (KD)  
 

Erik Hellsborn (SD)  
Björn Lindström (SD)  
Clarence Jarlow (SD) ersätter Olle 
Hällnäs (SD)  
Patrick Nathansson (SD)  
Andreas Havasi (SD)  
Stig Berntsson (SD)  
Helen Alexborn (SD)  
Jörgen Pejle (SD)  
Jeanette Qvist (S)  
Roland Ryberg (S) ersätter Jana 
Nilsson (S)  
Lukas Axelsson Nord (S)  
Turid Ravlo-Svensson (S)  
Tomas Johansson (S)  
Kent Norberg (S) ersätter Linda 
Berggren (S)  
Anders Friebe (S)  
Jenny Bolgert (S)  
Anton El Raai (S)  
Malin Kjellberg (S)  
Lennart Johansson (S)  
Julia Nord Axelsson (S)  
Lennart Isaksson (S)  
Ing-Marie Berggren Gustafsson (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 Carl Bartler, kommundirektör, § 17 
Marcus Andersson, kommunsekreterare 

Utses att justera Hanna Netterberg (M) och Katarina Eiderbrant (S) 
Ersättare: Ingela Svensson (V) 
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Justeringens plats 
och tid 

Digital justering 22 februari 2022 

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 17–28 

Ordförande Gösta Bergenheim (M) 

Justerande Hanna Netterberg (M)  Katarina Eiderbrant (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 17 Dnr KS 2022/0077 
 

Information om Covid-19 

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

Beskrivning av ärendet 
Carl Bartler, kommundirektör, informerar om Covid-19 och situationen i 
Varberg.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 18 Dnr KS 2022/0026 
 

Ledamöternas frågestund - Fråga om 
kommunen har en plan för att hantera 
organiserade kriminellas påtryckningar  

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

Beskrivning av ärendet 
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om kommunen har en plan för att hantera 
organiserade kriminellas påtryckningar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på frågan. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 14 februari 2022. 
Ledamots fråga 14 februari 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 19 Dnr KS 2022/0029 
 

Fyllnadsval av ersättare i Räddningstjänsten 
Väst 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. till ny ersättare i Räddningstjänsten Väst utse Morgan Börjesson (KD), 
2. ersätta tidigare beslut gällande ny ersättare i Räddningstjänsten Väst, 

kommunfullmäktige 18 januari 2022, § 7. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Roger Kardemark (KD) har i skrivelse 4 januari 2022 begärt entledigande 
från sitt uppdrag som ersättare i Räddningstjänsten Väst. 
 
Vid kommunfullmäktige 18 januari 2022, § 7, beslutades att Ingemar 
Svalander (KD) skulle ersätta Roger Kardemark (KD) som ersättare i 
Räddningstjänsten Väst. Ingemar Svalander (KD) är dock inte 
ledamot/ersättare i kommunfullmäktige och är därför inte valbar som 
ersättare i Räddningstjänsten Väst. Kommunfullmäktige behöver därför ta 
ett nytt beslut i valärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 27 januari 2022. 
Kommunfullmäktige 18 januari 2022, § 7. 
Skrivelse från Roger Kardemark 4 januari 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Räddningstjänsten Väst 

Morgan Börjesson 
Ingemar Svalander  
PA-avdelningen 
Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 20 Dnr KS 2022/0029 
 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Arena 
Varberg AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. entlediga Annette Sillrén (M) från uppdraget som ledamot i Arena 

Varberg AB, 
2. till ny ledamot i Arena Varberg utse Johan Sigurdsson (M). 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Annette Sillrén (M) har i skrivelse 8 februari 2022 begärt entledigande från 
sitt uppdrag som ledamot i Arena Varberg AB. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 8 februari 2022. 
Skrivelse från Annette Sillrén 8 februari 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Annette Sillrén 

Johan Sigurdsson 
Arena Varberg AB 
PA-avdelningen 
Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 21 Dnr KS 2021/0255 

 

Finansrapport per 31 december 2021 

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

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

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 ramarna på ett säkert sätt utan spekulativa inslag och med en 
betryggande säkerhet. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 25 januari 2022, § 6. 
Arbetsutskottet 18 januari 2022, § 30. 
Beslutsförslag 4 januari 2022. 
Finansrapport 31 december 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 22 Dnr KS 2021/0523 

 

Ansökan om investeringsbidrag (Boverket) - 
Föreningen Brygghuset 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. bevilja föreningen Brygghuset 147 000 kronor i investeringsbidrag för 

ombyggnad av entré/hall och energieffektiviseringsåtgärder i form av 
fönsterbyte i trappa och kontor samt diverse standardhöjande åtgärder 
såsom nya innerdörrar och spotbelysning, under förutsättning att 
Boverket beviljar föreningen 245 000 kronor i investeringsbidrag, 

2. finansiera bidraget genom disponering av kommunstyrelsens 
ofördelade medel. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Språng (C), Morgan Börjesson (KD), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), 
Malin Kjellberg (S), Sven Andersson (M) Jenny Bolgert (S), Micael  
Åkesson (M), Tobias Carlsson (L) och Eva Pehrsson Karlsson (C) föreslår 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen Brygghuset ansöker om bidrag hos Boverket för ombyggnad av 
entré och hall samt energieffektiviseringsåtgärder i form av byte av fönster i 
trappa och kontor samt diverse standardhöjande åtgärder såsom nya 
innerdörrar och spotbelysning till en total kostnad om 490 000 kronor. 
 
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad 
ger staten bidrag genom Boverket. Staten står för 50 procent av kostnaden, 
kommunen för 30 procent och föreningen för återstående 20 procent. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 25 januari 2022, § 2. 
Arbetsutskottet 14 december 2021, § 512. 
Beslutsförslag 30 november 2021.   
Kultur- och fritidsnämnden 28 oktober 2021, § 125. 
Ansökan från föreningen Brygghuset. 
 

Övervägande 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden som föreslår 
kommunfullmäktige bevilja föreningen investeringsbidraget under 
förutsättning att Boverket beviljar sin del.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Föreningen Brygghuset har tidigare ansökt och beviljats investeringsbidrag 
från Varbergs kommun. Boverket prioriterade då inte föreningens ansökan 
och investeringsbidraget betalades inte ut. Föreningen gör nu en ny 
ansökan. 
 
Normalt hanterar kultur- och fritidsnämnden investeringsbidrag till 
föreningar men då det rör sig om större belopp hanteras dessa av 
kommunfullmäktige. 
 
Kultur- och fritidsnämnden skriver i övervägande att föreningen bör sträva 
efter att finansiera sin del i investeringen i så stor utsträckning som möjligt 
genom ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kultur- och fritidsnämnden 

Föreningen Brygghuset 
Ekonomikontoret 
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 § 23 Dnr KS 2022/0033 

 

Ansökan om investeringsbidrag (Boverket) – 
Kungsäters IF 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. bevilja Kungsäters IF 502 174 kronor i investeringsbidrag för 

nybyggnad av servicebyggnad, under förutsättning att Boverket beviljar 
föreningen 836 597 kronor i investeringsbidrag, 

2. finansiera bidraget genom disponering av kommunstyrelsens 
ofördelade medel. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Språng (C), Morgan Börjesson (KD), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), 
Jenny Bolgert (S), Sven Andersson (M), Peter Stoltz (S) och Micael  
Åkesson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kungsäters IF ansöker om bidrag hos Boverket för nybyggnation av en 
servicebyggnad på cirka 40 kvadratmeter. Byggnaden kommer innehålla 
vanliga toaletter, handikapptoalett, skötsel för blöjbarn samt eget 
toalettutrymme för personal till en total kostnad om 1 673 914 kronor. 
 
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad 
ger staten bidrag genom Boverket. Staten står för 50 procent av kostnaden, 
kommunen för 30 procent och föreningen för återstående 20 procent. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 25 januari 2022, § 3. 
Arbetsutskottet 18 januari 2022, § 33. 
Beslutsförslag 5 januari 2022. 
Kultur- och fritidsnämnden 21 december 2021, § 150. 
Ansökan från Kungsäters IF. 
 

Övervägande 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden som föreslår 
kommunfullmäktige bevilja föreningen investeringsbidraget under 
förutsättning att Boverket beviljar bidrag på 50 procent av totalkostnaden. 
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Kungsäters IF har tidigare ansökt och beviljats investeringsbidrag från 
Varbergs kommun. Boverket prioriterade då inte föreningens ansökan och 
investeringsbidraget betalades inte ut. Föreningen gör nu en ny ansökan. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kultur- och fritidsnämnden 

Kungsäters IF 
Ekonomikontoret 
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 § 24 Dnr KS 2022/0034 

 

Ansökan om investeringsbidrag (Boverket) – 
Himle bygdegårdsförening 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. bevilja Himle bygdegårdsförening 410 700 kronor i investeringsbidrag 

för standardhöjande reparationer under förutsättning att Boverket 
beviljar föreningen 684 500 kronor i investeringsbidrag, 

2. finansiera bidraget genom disponering av kommunstyrelsens 
ofördelade medel. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Språng (C), Morgan Börjesson (KD), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), 
Sven Andersson (M), Jenny Bolgert (S) och Micael Åkesson (M) föreslår 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen Himle bygdegårdsförening ansöker om bidrag hos Boverket för 
standardhöjande reparationer i form av ny fasad och isolering, nya fönster, 
ny dörr med fönsterparti och ny enkeldörr till en total kostnad om  
1 369 000 kronor. 
 
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad 
ger staten bidrag genom Boverket. Staten står för 50 procent av kostnaden, 
kommunen för 30 procent och föreningen för återstående 20 procent. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 25 januari 2022, § 4. 
Arbetsutskottet 18 januari 2022, § 34. 
Beslutsförslag 5 januari 2022.  
Kultur och fritidsnämnden 21 december 2021, § 151. 
Ansökan från Himle bygdegårdsförening. 
 

Övervägande 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden som föreslår 
kommunfullmäktige bevilja föreningen investeringsbidraget under 
förutsättning att Boverket beviljar bidrag med 50 procent av den totala 
kostnaden.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Himle bygdegårdsförening har tidigare ansökt och beviljats 
investeringsbidrag från Varbergs kommun. Boverket prioriterade då inte 
föreningens ansökan och investeringsbidraget betalades inte ut. Föreningen 
gör nu en ny ansökan. 
 
Normalt hanterar kultur- och fritidsnämnden investeringsbidrag till 
föreningar men då det rör sig om större belopp hanteras dessa av 
kommunfullmäktige. 
 
Kultur- och fritidsnämnden skriver i övervägande att föreningen bör sträva 
efter att finansiera sin del i investeringen i så stor utsträckning som möjligt 
genom ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kultur- och fritidsnämnden 

Himle bygdegårdsförening 
Ekonomikontoret 
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 § 25 Dnr KS 2021/0595 

 

Nyttjanderätt - del av Varberg Getakärr 3:60 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. godkänna förslag till avtal, undertecknat av nyttjanderättshavare  
16 december 2021, avseende del av Varberg Getakärr 3:60, 
bangolfanläggningen i Societetsparken. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

Beskrivning av ärendet 
Samhällsutvecklingskontoret tecknade genom delegation 22 mars 2016 ett 
nytt ettårigt avtal med Robert och Agneta Rådemar genom deras bolag 
Societetsparkens Bangolf. Avtalet ersatte tidigare avtal som fanns mellan 
bolaget och Kultur- och fritidsnämnden. 
 

Nuvarande ägare har haft anläggningen i många år men har nu bestämt sig 
att sälja bolaget till KärraTon AB. I samband med överlåtelsen har det nya 
bolaget framfört att man önskar ett längre avtal för att våga satsa på 
investeringar på anläggningen framöver. 
 

Avtalet löper mellan 1 januari 2022 och 31 december 2026, med en 
förlängningstid om två år. Uppsägningen är nio månader. Avgiften är 
78 000 kronor per år och löper mot index. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 25 januari 2022, § 8. 
Arbetsutskottet 18 januari 2022, § 35. 
Beslutsförslag 16 december 2021. 
Avtal undertecknat av nyttjanderättshavare 16 december 2021. 
 
 

Övervägande 
Samhällsutvecklingskontoret har tittat på likande upplåtelser och har 
bedömt det skäligt att medge en upplåtelsetid på fem år och med två års 
förlängning. I övrigt är punkterna i avtalet ordagrant som tidigare avtal 
förutom tiden och punkt 10. Denna punkt tas med eftersom det pågår 
arbete med en ny detaljplan för Tullhuset som kan påverka området 
framöver. Ytan är tänkt för att kunna bygga ett nytt miljöhus och en ny 
nätstation. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Protokollsutdrag: Fastighetsbyrån (köpare och säljare) 
Samhällsutvecklingskontoret 
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 § 26 Dnr KS 2018/0599 

 

Investeringsanslag för budget 2022 avseende 
Värö Räddningsstation 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. bevilja kommunstyrelsen ett totalt investeringsanslag på 24 600 000 

kronor avseende ny räddningsstation i Värö, 
2. av dessa avsätts 7 600 000 kronor för år 2022 och 17 000 000 kronor 

år 2023. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan Börjesson (KD, Eva Pehrsson Karlsson (C), Micael Åkesson (M), 
Jeanette Qvist (S), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Tobias Carlsson (L), 
Stefan Stenberg (C), Stig Berntsson (SD) och Ulrika Eriksson (M) föreslår 
bifall enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 31 augusti 2021 att godkänna förstudie för 
Värö räddningsstation och förorda byggnation av en ny räddningsstation på 
fastigheten Värö-Backa 17:17 samt att investeringen på 24 600 000 kronor 
läggs in i kommunens investeringsplan med genomförande 2022–2023. 
 

Ny räddningsstation i Värö ingår i beslutad budget 2022–2026. I 
fullmäktiges beslut anges felaktigt ingen projektkalkyl för projektet utan det 
är markerat med kryss. Då projektet kommer påbörjas 2022 krävs beslut av 
fullmäktige avseende investeringsutrymme för projektet.    
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 25 januari 2022, § 9. 
Arbetsutskottet 11 januari 2022, § 16. 
Beslutsförslag 9 december 2021. 
Kommunstyrelsen 31 augusti 2021, § 155. 
 

Övervägande 
Utifrån framtida kommande investeringar är det önskvärt att kunna starta 
genomförandet av ny räddningsstation Värö under 2022.  
 

Status på befintlig räddningsstation bidrar även till önskan om att påbörja 
genomförandet 2022.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 
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 § 27 Dnr KS 2021/0414 

 

Svar på motion om förbud att bära slöja och 
huvudduk för anställda inom Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. avslå motionen om förbud att bära slöja och huvudduk för anställda 

inom Varbergs kommun. 
 

Reservation 
Erik Hellsborn (SD), Björn Lindström (SD), Clarence Jarlow (SD), Patrick 
Nathansson (SD), Andreas Havasi (SD), Stig Berntsson (SD), Helen 
Alexborn (SD) och Jörgen Pejle (SD) reserverar sig mot beslutet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C), Jeanette Qvist (S), Cecilia Rönn (C), Sven 
Andersson (M), Marianne Nord Lyngdorf (L), Lena Språng (C), Katarina 
Eiderbrant (S), Ingela Svensson (V), Jenny Bolgert (S), Lukas Axelsson 
Nord (S), Björn Mellquist (V), Mikael Bonde (-), Carl-Magnus  
Wikelund (C), Tobias Carlsson (L), Malin Kjellberg (S), Anton El Raai (S) 
och Anki Herdell (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Erik Hellsborn (SD), Stig Berntsson (SD) och Helen Alexborn (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 lämnat in en motion om förbud att bära slöja och 
huvudduk för anställda inom Varbergs kommun. Motionären lyfter ett 
domstolsbeslut från EU-domstolen där arbetsgivare tillåts förbjuda 
anställda att bära religiösa symboler såsom slöja och huvudduk.  
 
Motionären vill att Varbergs kommun också ska förbjuda anställda att bära 
religiösa symboler såsom slöja och huvudduk.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 25 januari 2022, § 17. 
Personalutskottet 16 december 2021, § 88. 
Beslutsförslag 25 oktober 2021. 
Motion inkommen 30 augusti 2021. 
 

Övervägande 
Kommunstyrelsens förslag att avslå motionen är i enlighet med  
tidigare juridisk tolkning av förvaltningsdomstolen i liknande ärenden. 
Tidigare så har kommunerna Skurup och Staffanstorp försökt driva igenom 
liknande förbud, men besluten överklagades till förvaltningsdomstolen och 
förbuden upphävdes.  
 
Den dom av EU-domstolen som omnämns i motionen lägger tyngd vid att 
ett förbud skulle gälla alla religiösa symboler, det får inte riktas mot en 
enskild religion. Kommunstyrelsens förvaltning ser en risk att ett förbud 
mot religiösa symboler såsom slöja och huvudbonad, slår hårdare mot vissa 
religioner än andra. Detta skulle kunna tolkas som motstridigt mot den 
omnämnda domen i EU-domstolen. Det skulle också finnas en risk för att 
personer kommer drabbas olika baserat på kön om ett förbud införs, då det 
är främst kvinnor som bär framträdande religiösa symboler såsom slöja och 
huvudduk.  
 
Dessutom menar EU-domstolen att det ska utgöra en stor risk för konflikt 
på arbetsplatsen om inte denna typ av förbud införs, och innan dess ska det 
ha prövats andra lösningar innan ett förbud kan bli aktuellt. I Varbergs 
kommun ser vi inte att denna risk existerar och ett förbud är därmed inte 
aktuellt. 
 
Religionsfriheten är grundlagsstärkt i Sverige och det är tillåtet för varje 
individ att ha ett religiöst uttryck. Dessutom har inte EU-domstolen tagit 
ställning till att väga olika rättigheter mot varandra, utan lämnat det till 
nationell lagstiftning. Med Skurups och Staffanstorps domar som bakgrund 
bedöms ett förbud av religiösa symboler som stridande mot individens 
rättigheter.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 28 Dnr KS 2022/0014 
 

Meddelanden  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 19 januari – 15 

februari 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över meddelanden för perioden 19 januari – 15 februari 2022. 
 
KS 2022/0103 
Revisionsrapport Granskning av socialnämndens åtgärder för budget i 
balans. 
 
KS 2022/0028–5 
Länsstyrelsen beslut 26 januari 2022 om efterträdare till Roger Kardemark 
som ledamot i kommunfullmäktige.. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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