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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Plats och tid Stadshus A lokal 1109, klockan 13.30-14.50. 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande  
Christofer Bergenblock (C), första vice ordförande  
Jana Nilsson (S), andra vice ordförande  
Hanna Netterberg (M)  
Erland Linjer (M)  
Lena Språng (C)  
Tobias Carlsson (L)  
Morgan Börjesson (KD)  
Jeanette Qvist (S)  
Turid Ravlo-Svensson (S)  
Linda Berggren (S)  
Kent Norberg (S)  
Erik Hellsborn (SD)  
 

 

Ersättare – 
inte tjänstgörande 

Peter Sjöholm (M)   
Micael Åkesson (M), deltar inte i § 175 på grund av jäv 
Christian Persson (C)   
Cecilia Rönn (L)   
Katarina Eiderbrant (S)   
Lasse Sundberg (V)  
Andreas Havasi (SD)  
 

 

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör 
Marcus Andersson, kommunsekreterare 
Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 165–168 
Malin Ung, budgetchef, § 165–168 
 

Utses att justera Jana Nilsson (S) 

Sekreterare Marcus Andersson  Paragraf 
165–168, 
170–186 

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) 

Justerande Jana Nilsson (S) 
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 § 165 Dnr KS 2021/0114 

 

Delårsrapport 2021 - Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt rapportering avseende 
kommunstyrelsens verksamhet januari till augusti 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 360. 
Beslutsförslag 31 augusti 2021. 
Delårsrapport 2021 Kommunstyrelsen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsens förvaltning 
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 § 166 Dnr KS 2021/0159 
 

Delårsrapport 2021 - Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. godkänna Delårsrapport 2021 för Varbergs kommun 
2. inte ta utdelning från Varbergs Stadshus AB för innevarande år. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

Beslutsunderlag 
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: Kf 
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 § 167 Dnr KS 2021/0255 

 

Finansrapport per 31 augusti 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 366. 
Beslutsförslag 2 september 2021. 
Finansrapport 31 augusti 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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 § 168 Dnr KS 2020/0661 

 

Avtal avseende parkeringsanläggningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 362. 
Beslutsförslag 18 maj 2021. 
Hyresavtal 16–01, Lorensberg 18. 
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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: Kf 
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 § 170 Dnr KS 2020/0203 

 

Yttrande gällande ansökan om ändring av 
tillstånd för bergtäkt på fastigheten Olofstorp 
1:4 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. tillstyrka ansökan om ändring av tillstånd för bergtäkt på fastigheten 

Olofstorp 1:4. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Hallands län har efterfrågat kommunstyrelsens yttrande 
över Skanskas ansökan om ändring av tillstånd för bergtäkt på fastigheten 
Olofstorp 1:4.   
 
Ansökan gäller utökning av den årliga brytningsmängden för berg, från  
350 000 ton till 500 000 ton, i den befintliga bergtäkten i Valinge. Den 
ansökta ändringen innebär ingen förändring av verksamhets- eller 
brytningsområdets utformning, produktionsmetoder, arbetstider, 
täktbottenhöjd eller tillståndets giltighetstid. Tillstånd för täktverksamhet 
gäller till och med 31 december 2033.  
 
Orsaken till ansökan om utökning av brytningsmängd är en generellt ökad 
efterfrågan av bergmaterial i Varbergsområdet, i kombination med flera 
stora infrastrukturprojekt som ökat behovet ytterligare.  
 
Kommunstyrelsen yttrar sig med avseende på intressen och utpekanden i 
den översiktliga planeringen, samt konsekvenser för natur- och 
vattenkvalitet. Synpunkter från Varbergs kommun hanteras även av Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden.  
 
Kommunstyrelsen har av länsstyrelsen beviljats förlängd svarstid till  
5 oktober 2021, för att möjliggöra politisk behandling av ärendet.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 355. 
Beslutsförslag 1 september 2021. 
Ansökan om ändringstillstånd avseende utökad årlig brytmängd vid 
bergtäkt inom fastigheten Olofstorp 1:4, inkommen 9 november 2020. 
Remiss och komplettering av ansökan, inkomna 3 juni 2021. 
Beslutsförslag till MHN, yttrande Skanska, 12 juli 2021. 

https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=455973&VerID=410787
https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=455973&VerID=410787
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl03$_BoundColumn_2_anchor','')
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Övervägande 
Kommunstyrelsen har tidigare yttrat sig avseende verksamhetens påverkan 
på vatten och poängterat behovet av underlag för att bedöma 
konsekvenserna för nedströmsbelägna vattenförekomster. Bolaget har 
kompletterat ansökan med provtagningar inom verksamhetsområdet och 
nedströms, samt med ett resonemang kring påverkan på recipienter och 
sedimentationsdammens funktion. Vid provtagningstillfället uppvisades låg 
sediment- och näringstransport från verksamhetsområdet i jämförelse med 
andra provtagningspunkter nedströms. Det är viktigt att beakta att 
resultatet avser ett enstaka provtagningstillfälle och att 
kontrollprogrammet därför utformas så att sedimentationsdammens 
funktion kan utvärderas och att åtgärder sätts in i det fall uppehållstiden i 
sedimentationsdammen inte är tillräcklig för att uppnå erforderlig rening.  
 
Utökning av produktionen kommer att leda till ökade transporter, dock 
bedöms inte att gällande riktvärden för trafikbuller kommer att 
överskridas. Trafikverket är väghållare i området och ansvarar därmed för 
trafiksäkerhetsfrågor.  
 
Verksamheten inom området (sprängning, borrning, krossning etcetera) 
kommer att öka något men även fortsättningsvis ske inom ramen för redan 
tillståndsgiven arbetstid och enligt nu gällande villkor för buller med mera. 
 
Varbergs kommun har nyligen tagit fram förslag till en 
ortsutvecklingsstrategi för Valinge, där utvecklingsmöjligheter och 
utmaningar för orten presenteras. Förslaget är på remiss till 30 september 
2021. Buller och tung trafik från bergtäkten är exempel på utmaningar i 
orten som framkommit i lokala dialoger under arbetet med 
ortsutvecklingsstrategin. Trafiksäkerheten behöver förbättras och det är 
särskilt angeläget när den tunga trafiken ökar. Kommunen kommer ha 
dialog med Trafikverket för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på de statliga 
vägarna. 
 
Ansökningsunderlaget visar att antalet transporter kommer att öka med en 
ökad brytningsvolym, vilket kan vara störande för närboende. Samtidigt 
avser ansökan en befintlig täkt. I Varbergs kommuns översiktsplan anges 
att utökning av befintliga täkter bör förordas framför etablering av nya. Då 
verksamheten därutöver kommer att ske inom ramen för befintligt 
tillstånd, och att gränsvärdena för buller från transporter kommer att 
kunna hållas, bedömer kommunstyrelsen att ansökan kan tillstyrkas. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Länsstyrelsen i Hallands län 

 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-09-28 9 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 171 Dnr KS 2021/0353 

 

Yttrande över förslag till beslut om utvidgning 
av naturreservatet Gamla Varberg i Varbergs 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. översända yttrande daterat 8 september 2021 till Länsstyrelsen i 

Hallands län som svar på remissen från Varbergs kommun. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen Hallands län föreslår, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, att 
utöka det befintliga naturreservatet Gamla Varberg med intilliggande 
strandängar och havsområde, samt att fastställa ny skötselplan för området. 
 
Det befintliga naturreservatet Gamla Varberg bildades 1966 och en 
skötselplan för området fastställdes 1982. Reservatet antogs av regeringen 
som ett Natura 2000-område år 1997.  
 
Det nya naturreservatet föreslås benämnas Gamla Varbergs och Fyrkullens 
kustlandskap. Området omfattar 158 ha och berör fastigheterna Fyrkullen 
1:2, Lindberg 4:11, Tofta 6:4, Tofta s:9 och S:13, samt Tofta dikningsföretag 
1960. Fastigheten Lindberg 4:11 är i kommunal ägo och omfattar det 
befintliga naturreservatet Gamla Varberg. Övriga områden är privatägda, 
statligt ägda eller samfälligheter.  
 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, att bevara och 
vårda värdefulla naturmiljöer, samt att nyskapa värdefulla livsmiljöer för 
skyddsvärda arter. Med skyddsvärda arter avses vadarfåglar och änder, 
arter som gynnas av beteshävd, och arter knutna till marina grunda 
mjukbottnar. Värdefulla livsmiljöer i området är strandängar, betesmarker 
och grunda havsmiljöer. Området ska vara tillgängligt för rekreation och 
friluftsliv i den mån områdets naturliga värden inte hotas.  
 
Syftet ska uppnås genom att bland annat bevara det öppna kustlandskapet 
genom beteshävd, anläggande av småvatten, införande av tillträdesförbud 
samt reglering av fiskemetoder och båttrafik till havs.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 354. 
Beslutsförslag 27 augusti 2021. 
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Yttrande daterat 8 september 2021. 
Remiss - Förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Gamla 
Varberg i Varbergs kommun.  
 

Övervägande 
Områdets betydelse för stadsområdets natur- och kulturmiljö samt för det 
rörliga friluftslivet finns dokumenterat i kommunens planeringsunderlag.  
 
I Varbergs kommuns Naturvårdsprogram ingår reservatsområdet i 
Fyrstrandsfjorden (nr 66) med klass I (särskilt höga naturvärden). 
Naturvärdena är knutna till betade strandängar och hedmarker som 
hävdats under lång tid, och därför utvecklat en rik fågelfauna och flora.  
 
Området har också höga kulturhistoriska värden genom att dess karaktär 
som öppet och kargt utmarkslandskap i stora drag bevarats. Kommunens 
Kulturmiljöprogram för landsbygden (Gamla Varberg-Tången) framhåller 
naturbetesmarkerna i området som några av de mest värdefulla i Halland. 
Kulturmiljöprogrammet betonar bland annat vikten av att beteshävden 
bevaras och att kulturhistoriska spår, såsom stenmurar, märgelhålor och 
grindstolpar bevaras.  
 
Varbergs kommuns översiktsplan (2010-06-15) pekar ut hela 
reservatsområdet som bevarandevärd naturmiljö. I den fördjupade 
översiktsplanen anges Gamla Varberg och Fyrkullen som särskilt värdefullt 
natur- och rekreationsområde samt som natur- och rekreationsområde. 
Riksintresse Naturvård och Friluftsliv (3 kap 6§ MB) gäller för hela 
området. 
 
Kommunen bedömer att avgränsningen och tidsperioden för området med 
tillträdesförbud är rimlig utifrån målsättningen att bevara och utveckla 
häckningsplatser för de fågelarter som är knutna till betade strand- och 
fuktängar. Då huvuddelen av besökarna vistas inom det befintliga 
reservatsområdet och söderut, bedöms förslaget inte stå i konflikt med 
allmänhetens nyttjande av området.    
 
Det föreslagna reservatsområdet angränsar i norr till byggnadsplan för del 
av Tofta 6:4 och 6:5 (1957) samt i söder till den pågående detaljplanen 
Trönningenäs inre (Trönningenäs 5:29, 1:44, 1:15, 1:22 och 1:23). Boende 
och besökare kommer även i fortsättningen ges möjlighet att ta sig in och 
genom området via föreslagen entrépunkt och naturstig. Varbergs kommun 
anser att det är viktigt att reservatsområdet tillgängliggörs för allmänheten, 
och att markering av naturstig, uppförande av skyltar etcetera (som föreslås 
i skötselplanen) därför bör prioriteras högre.  
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I reservatsföreskrifterna anges möjlighet för en namngiven privatperson att 
sköta bisamhälle och nyttja befintlig gödselplatta. Varbergs kommun har 
inget att invända mot detta men ställer sig frågande till att enskilda 
personer skrivs in i föreskrifterna. Kommunen anser att skrivelserna i 
föreskrifterna borde utformas på sådant sätt att det inte är nödvändigt att 
hänvisa till specifika personer. 
 
I norra delen av reservatsområdet ligger en mindre småbåtshamn. Det är 
svårt att utifrån kartan bedöma reservatets gränsdragning i förhållande till 
hamnen. Varbergs kommun anser att det är viktigt att det säkerställs att 
verksamheten i hamnen ges möjlighet att fortgå även efter en utökning av 
reservatet och att detta bör tydliggöras i reservatsbeslutet med tillhörande 
kartunderlag.   
 
Enligt beslut från länsstyrelsen Hallands län (dnr 563-7615-11) är Varbergs 
kommun ålagd att enligt lagen om allmänna vattentjänster inrätta 
kommunalt verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Fyrkullen. 
Detta arbete pågår och som en del av projektet planerar kommunens VA-
huvudman VIVAB även att anlägga en dagvattenanläggning. 
Dagvattenanläggningen ligger inom reservatsområdet och finns även 
markerad i reservatskartan.  
 
Kommunstyrelsen vill betona vikten av att föreskrifterna för reservatet inte 
försvårar möjligheten att uppfylla kravet från länsstyrelsen eller begränsar 
möjligheten att underhålla dammen i framtiden. Det är även viktigt att 
länsstyrelsen och VA-huvudmannen för dialog kring utformnings-, skötsel- 
och tillgängliggörandefrågor så att både reservatets och 
dagvattenanläggningens syften uppfylls på bästa sätt. Med rätt utformning i 
kombination med föreslagen insådd av ängsvall har dagvattenanläggningen 
förutsättningar att bli ett småvatten med värden som gynnar den biologiska 
mångfalden i reservatsområdet.  
 
Varbergs kommun har inget ytterligare att invända mot förslaget. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Länsstyrelsen i Hallands län 

VIVAB 
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 § 172 Dnr KS 2021/0408 

 

Yttrande angående ansökan om tillstånd för 
Veddige avloppsreningsverk 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. tillstyrka ansökan om nytt tillstånd för Veddige avloppsreningsverk. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen Hallands län har begärt yttrande från kommunstyrelsen i 
Varbergs kommun avseende ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad 
verksamhet vid avloppsreningsverket i Veddige.  
 
Veddige avloppsreningsverk behöver byggas ut för att klara en ökad 
anslutning i samband med planerad bebyggelse av bostäder och 
verksamheter i Derome och Veddige samhällen.  
 
Utbyggnationen avses ske i två etapper, där etapp 1 ryms inom gällande 
tillstånd. Utbyggnad inom etapp 2, till en kapacitet om 5 000 pe, 
personekvivalenter, kräver nytt tillstånd. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 371. 
Beslutsförslag 2 september 2021. 
Begäran om yttrande - Veddige avloppsreningsverk, Veddige 5:18. 
Ansökan inklusive MKB Veddige avloppsreningsverk. 
 

Övervägande 
En utökning av kapaciteten i Veddige avloppsreningsverk är högst 
angelägen för genomförandet av den nyligen antagna fördjupade 
översiktsplanen för Veddige. I dagsläget klarar det befintliga reningsverket 
inte av den tillväxt och bebyggelseutveckling som planeras i Veddige. Flera 
förfrågningar om detaljplaneläggning, såväl privata som kommunala, 
avvaktar för närvarande besked i frågan om utökning av reningsverkets 
kapacitet. En utökad kapacitet ger också utvecklingsmöjligheter i Derome. 
 
Samhällsutvecklingskontoret har i tidigare skede av prövningen efterfrågat 
underlag avseende påverkan på recipienten (Viskan), vilket nu presenteras i 
ansökan och i tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Det nya tillståndet 
kommer att medföra lägre utsläppshalter (mg/l) av syreförbrukande ämnen 
(BOD) och fosfor. Utsläppsmängderna (kg/år) av BOD och fosfor kommer 

https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=486557&VerID=437022
https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=464908&VerID=418334
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att öka vid en utbyggnad jämfört med nuvarande mängder, men de kommer 
att vara lägre än om driften vid verket fortgår utifrån nu gällande 
tillståndsvillkor med en anslutning upp till 3 200 pe. Ökningen av mängden 
fosfor och BOD är liten i förhållande till den totala transporten i Viskan och 
förändringen förväntas därför inte påverka möjligheten att nå uppsatta 
miljökvalitetsnormer.  
 
Av ansökningshandlingarna framgår att omgivningspåverkan av lukt och 
buller från planerad verksamhet kommer att bli mindre eller likvärdig 
dagens förhållanden.  
 
Veddige avloppsreningsverk ligger inom översvämningsområde vid 100-
årsflöde i Viskan. Sannolikheten för att detta ska inträffa under 
reningsverkets livslängd (25 år) bedöms till 22 procent. Med de 
skyddsåtgärder som presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen bedöms 
dock sannolikheten för att skadliga konsekvenser ska uppstå vid högt 
vattenflöde i Viskan som låg. Skyddsåtgärder som föreslås innefattar 
exempelvis höjning av bassängkanter, anpassad utsläppspunkt och 
anpassad placering av elektronik och kemikaliehantering. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker ansökan om nytt tillstånd. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Länsstyrelsen i Halland 

VIVAB 
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 § 173 Dnr KS 2020/0443 

 

Remiss avseende komplettering av handlingar, 
ansökan om Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 
28 a § miljöbalken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. översända yttrande daterat 8 september 2021 till Länsstyrelsen i 

Hallands län som svar på remiss över ansökan om Natura 2000-
tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Vattenfall Vindkraft AB har till Länsstyrelsen Hallands län inkommit med 
ansökan om Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Ansökan 
avser uppförande och drift av vindkraftparken Kattegatt Syd och eventuell 
påverkan på intilliggande Natura 2000-områden Lilla Middelgrund och Stora 
Middelgrund/Röde Bank.  
 
Varbergs kommun har i detta skede av prövningen fått möjlighet att lämna 
synpunkter angående eventuellt behov av komplettering av ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning. När ansökan är komplett skickas den återigen på 
remiss och då ges tillfälle för kommunen att yttra sig i sakfrågan.  
 
Verksamhetsområdet för Kattegatt Syd är beläget i Kattegatt cirka 25 kilometer 
från Falkenbergs strandlinje. Området är beläget utanför territorialgränsen, i 
Sveriges ekonomiska zon. 
  
Tillstånd söks för maximalt 80 vindkraftverk och en maximal totalhöjd på 350 
meter över havet. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 21 september 2021, 356. 
Beslutsförslag 7 september 2021.  
Länsstyrelsen 2021-08-19 - Förfrågan om handlingarna behöver 
kompletteras, ansökan om Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28 a § 
miljöbalken, Uppförande och drift av vindkraftsparken Kattegatt Syd. 
 

Övervägande 
Varbergs kommun har i tidigare prövningsskede yttrat sig avseende 
innehåll i den miljökonsekvensbeskrivning som nu är på remiss, men då 

https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=485744&VerID=436310
https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=485744&VerID=436310
https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=485744&VerID=436310


Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-09-28 15 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

med huvudfokus på projektets påverkan inom kommunens 
planeringsområde, till havs och på land. Den aspekten omfattas inte av 
aktuell prövning och kommunens synpunkter blir därmed av mer 
övergripande karaktär.  
 
Vattenfall Vindkraft AB (bolaget) föreslår i ansökan och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning åtgärder för att minska störning i anläggnings- 
och driftsfas och för att minska den kumulativa påverkan av verksamheten. 
Varbergs kommun noterar att det pågående vindkraftsprojektet som drivs 
av OX2 AB (Galatea-Galene) inte inkluderats i bedömningen av kumulativ 
påverkan, med hänvisning till att Galene (norra området) förmodligen inte 
kommer att etableras i det fall Kattegatt Syd erhåller tillstånd (motsvarande 
område som Galatea). Varbergs kommun anser att det bör göras en 
heltäckande samordnad bedömning av kumulativ påverkan under 
anläggnings- och driftsfas utifrån premisserna att Galene kommer att 
etableras oavsett utvecklingen i det område som föreslås för Kattegatt 
Syd/Galatea.  
 
Påverkan på fiskenäringen är inte fokus på denna tillståndsprövning. 
Varbergs kommun vill dock framhålla att området är utpekat som 
riksintresse för yrkesfiske och av högt värde för det demersala kräftfisket. 
Bottentrålning föreslås kunna genomföras inom området, och i bolagets 
bedömning av påverkan på det kustnära fisket förutsätts att fiske ska kunna 
bedrivas under driftsfas. Huruvida detta är realistiskt eller praktiskt möjligt 
med avseende på framkomlighet, kablar etcetera är dock svårt att med 
säkerhet bedöma utifrån ansökningsunderlaget. Kommunen saknar en 
påverkansanalys för den lokala fiskenäringen som tar hänsyn till bortfall av 
demersalt kräftfiske inom området för den planerade vindparken.  
 
Varbergs kommun ser inga ytterligare behov av komplettering av ansökan 
eller miljökonsekvensbeskrivning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Länsstyrelsen i Hallands län  
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 § 174 Dnr KS 2017/0618 

 

Förstudie och investering för ny konstgräsplan 
och utökad omklädning Väröbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
1. godkänna förstudierapport för byggnation av ny konstgräsplan och 

utökad omklädning i Väröbacka, fastighet Värö-Backa 14:19, objekt 
34003 

2. att investeringsanslag med 31 787 000 kronor, varav 287 000 kronor 
för konstnärlig gestaltning, avseende ny konstgräsplan samt utökad 
omklädning i Väröbacka läggs in i kommunens investeringsplan med 
genomförande 2022–2023. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan Börjesson (KD), Lenas Språng (C), Christofer Bergenblock (C), 
Linda Berggren (S) och Ann-Charlotte Stenkil (M) förslår bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Under de senaste tolv åren har successivt fem konstgräsplaner byggts inom 
Varbergs kommun med placering i Veddige, Tvååker, Träslövsläge och två i 
centrumområdet. Varberg är en vidsträckt kommun och alla 
fotbollsföreningar har inte möjlighet att få tider eller att ta sig till befintliga 
konstgräsplaner. Norra kusten är i ett expansivt skede och behovet av en ny 
konstgräsplan anses stort av de föreningar som verkar här. Idag bedrivs 
verksamheten vintertid på de grusplaner som föreningarna själva har i 
området och till en viss del på konstgräsplanen i Veddige. En ny 
konstgräsplan i området betyder att man får bra förutsättningar året runt 
och att ungdomar i större utsträckning själva kan ta sig till och från match 
och träning. Med tanke på kommunens planer att exploatera och förtäta 
bostadsbyggandet vid norra kusten så känns det rimligt att placera en ny 
konstgräsplan just här. Placeringen vid Väröbacka skola och idrottshall gör 
att kommunal service inom fritid- och idrott samlas på ett bra sätt. Det 
övergripande syftet med att anlägga en konstgräsplan i Väröbacka är dels 
att skapa bättre förutsättningar för föreningarna att bedriva sina 
verksamheter året runt, dels att skapa ett mervärde för skolan som får 
tillgång till en större utemiljö där konstgräsplanen kan ingå dagtid för 
skolidrott och andra aktiviteter.  
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Kultur- och fritidsnämnden har sedan 2014 drivit önskemålet om att 
genomföra förstudie och det har varit en del omtag. Kultur och 
fritidsnämnden beslutade 13 december 2017, § 139, om en åtgärdsvalsstudie 
för byggnation av ny konstgräsplan och utökad omklädning i Väröbacka. 
Kommunstyrelsen beslutade 27 oktober 2020, §203, om att återuppta 
förstudie för ny konstgräsplan, och att ge samhällsutvecklingskontoret i 
uppdrag att genomföra förstudie för ovan objekt i samband med att 
förstudie startades för att öka kapaciteten på Väröbacka skola. 
 
Förstudien har drivits parallellt med förstudien för kapacitethöjande 
åtgärder på Väröbacka skola. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 30 augusti 2021, § 94, att godkänna 
förstudie för ny konstgräsplan samt utökade omklädningsmöjligheter i 
Väröbacka.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 359. 
Beslutsförslag 2 september 2o21. 
Kultur- och fritidsnämnden 30 aug 2021, § 94. 
Förstudierapport – konstgräsplan och ökad omklädning Väröbacka, 
20210813. 
Bilagor 1–7 tillhörande förstudierapport. 
Kommunstyrelsen 27 oktober 2020, § 203. 
Förskole- och grundskolenämnden 7 oktober 2019, § 93. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april 2018, § 156.  
Kultur- och fritidsnämnden 13 december 2017, § 139.  
PM åtgärdsvalsstudie konstgräsplan i Väröbacka daterat 17 november 2017. 
 

Övervägande 
Ny konstgräsplan och utökad kapacitet för omklädning i Väröbacka ses som 
viktigt för föreningar i området Norra kusten som önskar att bedriva 
fotbollsverksamhet året runt och få fler träningstillfällen. Det gör att de kan 
växa i medlemstal. Utökning av omklädningsrum, som sker parallellt med 
byggnation av konstgräsplan, är positivt då fler föreningar kommer att 
behöva ha omklädningsmöjligheter. Med lärdom av byggnation av 
konstgräsplan i Träslövsläge där befintliga omklädningsrum var 
fulltecknade för aktiviteter och verksamhet i idrottshallen så ser kultur och 
fritidsförvaltningen positivt på att båda insatserna planeras parallellt.  
 
Föreningarnas behov som definierats i åtgärdsvalet har arbetats in i 
slutprodukten.  
 
I arbetet med förstudien har avstämningar gjorts mot pågående arbete med 
fördjupad översiktsplan för Väröbacka. Bedömningen är att behov av 
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utökad skola, med ökad kvalitet på utemiljön, samt ny konstgräsplan inte 
kan invänta ny fördjupad översiktsplan, samt efterföljande 
detaljplaneläggning, då detta kan dröja många år innan ny detaljplan är på 
plats. Förstudien förordar därför det alternativ som kan genomföras utifrån 
befintliga förutsättningar, inom en snart framtid, men som lämnar 
utrymme till framtida uveckling av bland annat bebyggelse- och 
infrastruktur. 
  
I förstudiearbetetet har även ökade kvaliteter för Väröbacka skolans 
utemiljö behandlats, och både förskole- och grundskoleförvaltningen samt 
kultur- och fritidsförvaltningen ser möjlighet till samordningsvinster, 
oavsett lokalisering av framtida stationsläge i Väröbacka. Utifrån uppdraget 
om samnyttjande av kommunala lokaler och anläggningar är detta positivt.  
 
Det finns behov av utökad infrastruktur för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
mellan skola, idrottshall och ny konstgräsplan. Men detta bör invänta 
utformningen av ny fördjupad översiktsplan, så åtgärder inte utförs som 
sedan måste ändras. Detta finns därför inte medtaget i denna förstudie, 
men utrymme för detta lämnas i föreslaget alternativ.  
 
Det finns anledning att prioritera det här projektet för konstnärlig 
gestaltning eftersom det saknas offentlig konst i Väröbacka, detta enligt 
samråd med konstnärliga rådet. Platsen är särskilt intressant för en 
konstnärlig gestaltning, då det är en idrotts- och aktivitetsplats där 
människor i olika åldrar, med olika intressen, kommer att mötas. Här finns 
förutsättningar att skapa en estetisk upplevelse, dialog och reflektion. I 
området kring entrén till konstgräsplanen finns det ett värde att kombinera 
en konstnärlig gestaltning med en funktion som skapar en mötesplats och 
en kompletterande utemiljö för skolans elever.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomikontoret 
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 § 175 Dnr KS 2017/0697 

 

Antagande av nytt verksamhetsområde för 
dagvatten i Stråvalla 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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 
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  
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20 juni 2019, § 231. Detaljplanen möjliggör att dagvattendammar anläggs 
på allmän platsmark.  
 

Beslutsunderlag 
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.  
 
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 
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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: Kf 
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 § 176 Dnr KS 2020/0613 

 

Regional handlingsplan för suicidprevention 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  från Varbergs kommuns sida ställa sig bakom Regional handlingsplan 

för suicidprevention som Regionstyrelsen antagit 17 mars 2021 
2. översända yttrandet till Region Halland för kännedom. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erland Linjer (M) och Erik Hellsborn (SD) förslår bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Folkhälsomyndigheten är samordnade myndighet för suicidprevention och 
den nationella handlingsplanen för suicidprevention. Där föreslås att 
regionerna tar fram en regional handlingsplan som utgår från det nationella 
programmet för suicidprevention, och som beskriver både möjliga insatser 
och åtaganden från hälso- och sjukvård, kommuner, myndigheter och 
civilsamhälle. För att stödja och samordna kunskapsstyrning och som stöd 
för lokalt och regionalt arbete föreslås vidare att alla regioner inrättar en 
regional samordnarfunktion. 
  
Regionstyrelsens arbetsutskott gav hösten 2019 i uppdrag åt 
Regionkontoret att tillsammans med berörda förvaltningar, kommuner och 
myndigheter under 2019–2020 ta fram en regional handlingsplan för 
suicidprevention.  
 
Framtagen plan syftar till att skapa förutsättningar för bättre samordning, 
struktur och hållbarhet över tid. För att möjliggöra detta bör en permanent 
regional samordnarfunktion inrättas. Detta ligger i linje med 
Folkhälsomyndighetens intentioner att ett långsiktigt arbete med struktur 
och samordning regionalt och lokalt är avgörande för att antalet personer 
som avlider i suicid ska minska. 
 
Samtliga nämnder samt Räddningstjänsten Väst har fått möjlighet att yttra 
sig kring planen utifrån om de ställer sig bakom planen eller inte för de 
delar som rör den egna verksamheten. 
 
Samtliga remissinstanser inom kommunen ställer sig bakom 
handlingsplanen eller intentionerna i handlingsplanen vad gäller de delar 
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som rör deras verksamhet. Yttranden från Räddningstjänsten Väst samt 
nämnderna sammanfattas i separat yttrande. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 367 
Beslutsförslag 19 juli 2021. 
Regionstyrelsen 17 mars 2021 § 26. 
Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–2025. 
Yttrande Varbergs kommun 19 augusti 2021. 
Räddningstjänsten Väst 4 maj 2021. 
Hamn- och gatunämnden 24 maj 2021 § 40. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 24 maj 2021 § 29. 
Socialnämnden 27 maj 2021 § 76. 
Förskole- och grundskolenämnden 31 maj 2021 § 56. 
Byggnadsnämnden 3 juni 2021 § 180. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 14 juni 2021 § 46. 
Kultur- och fritidsnämnden 17 juni 2021 § 84. 
Överförmyndarnämnden 21 juni 2021 § 104. 
 

Övervägande 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ställa sig bakom den av 
Regionstyrelsen antagna regionala handlingsplanen för suicidprevention. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder 

Räddningstjänsten Väst 
Region Halland 

 
 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-09-28 25 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 177 Dnr KS 2021/0051 

 

Revidering av riktlinje för hantering av 
samhällsstörning och extraordinära händelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. anta Riktlinje för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 

händelser daterad 10 september 2021  
2. Riktlinje för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 

händelser beslutad av kommunstyrelsen 26 november 2019, § 272, 
upphör därmed att gälla. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen antog i december 2019 Riktlinje för hantering av 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. Styrdokumentet utgör den 
riktlinje som omnämns i lag (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Kommunens övergripande målsättning med krisarbetet beskrivs 
i Strategi för krisberedskap.  
 
Riktlinjen anger att nämnder, förvaltningar och bolag har primärt till 
uppgift att leda den egna verksamheten och säkerställa dess drift under en 
kris. I styrdokumentet beskrivs kommunens krisorganisation och 
kommunövergripande krisledning, vilken utgår från ordinarie 
linjeorganisation. Riktlinjen ger förutsättningar för krishanteringen genom 
att den definierar och tydliggör ansvar, roller och uppgifter för de som ingår 
i kommunens krisorganisation. 
 
Under hösten 2020 genomfördes en utvärdering av arbetet med pandemin 
av en extern part. Utvärderingen presenterade en rad rekommendationer 
på kort och lång sikt. En rekommendation på lång sikt var att se över 
styrdokumentet kring krisorganisationen. Utifrån rekommendationen gav 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2 februari 2021 förvaltningen i uppdrag 
att revidera riktlinjen för att tydliggöra en mer stegvis upptrappning av 
ledningsförmågan. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 364. 
Beslutsförslag 7 september 2021. 
Riktlinje för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 
daterad 10 september 2021.  
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Riktlinje för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 
26 november 2019, § 272. 
 

Övervägande 
Revideringen resulterade i ett tillägg av så kallade krisledningslägen för att 
tydliggöra kommunens anpassningsbarhet och flexibilitet av 
krisledningsförmågan. Därtill har bland annat en översyn av dispositionen 
av riktlinjen, tydliggörande av ansvar, förtydligande av krisorganisationen 
genom en uppdaterad organisationsskiss samt en förankring av 
kriskommunikation gjorts vid denna revidering.  
 
I samband med uppdraget genomfördes även vissa revideringar med 
bakgrund i rekommendationer från andra utvärderingar av händelser och 
utbildningar som förekommit under åren.  
 
Riktlinjens revidering har skett i enlighet med de lagkrav (2006:544) och 
överenskommelser om kommunernas krisberedskap 2019–2022 (MSB och 
SKR) som ligger till grund för arbetet med krisberedskap.    
 
De behov av ändringar som påvisats under processen, men som inte varit i 
direkt anslutning till uppdraget, tas vidare med till nästa revidering av 
riktlinje och strategi år 2023. 
 
På arbetsutskottets sammanträde kommer ledamöterna överens om att 
förtydliga under punkt 3.1 Nämnder och styrelsen att nämnder och 
bolagsstyrelser bär det yttersta ansvaret för krisberedskap och 
krishantering inom respektive område. Förvaltningen och bolagen ska ta 
fram och förankra en krisplan, vilken förvaltnings/bolagschefen beslutar 
om. Förvaltningarna och bolagen hanterar och driver frågor inom 
krisberedskap och krishantering vidare inom sin verksamhet och håller sin 
nämnd/bolagsstyrelse informerad.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och bolag 

Räddningstjänsten Väst 
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 § 178 Dnr KS 2021/0430 

 

Redovisning av verkställda och pågående 
uppdrag samt uppdrag att avskriva 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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 
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: Kf 
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 § 179 Dnr KS 2019/0047 

 

Svar på motion om tiggeriförbud 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. avslå motionen ”Förbjud tiggeri” om att förbjuda tiggeri i Varbergs 

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

Reservation 
Erik Hellsborn (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) förslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till motionen. 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 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 
allmänna ordningen”, de får inte vara för långtgående och de måste ha en 
tillräckligt tydlig utformning. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 6 september 2021, § 346. 
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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. 

 
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 
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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). 
 
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 
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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. 
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). 
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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: Kf 
 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2021-09-28 33 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 180 Dnr KS 2021/0400 

 

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. under 2022 sammanträder kommunstyrelsen 25 januari, 1 mars,  

29 mars, 26 april, 31 maj, 28 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 
29 november och 13 december 

2. sammanträdena startar klockan 13.30 
3. årsredovisning behandlas 30 mars och budget 26 oktober. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställer varje år nästkommande års 
sammanträdesdagar och sammanträdestider.  
 
För 2022 föreslås sammanträdesdagarna vara 25 januari, 1 mars, 29 mars, 
26 april, 31 maj, 28 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober,  
29 november och 13 december. Sammanträdena startar klockan 13.30. 
Vidare behandlas årsredovisningen 29 mars och budget 25 oktober.   
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 6 september 2021, § 339. 
Beslutsförslag 20 augusti 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och styrelser 

Samtliga chefer på kommunstyrelsens förvaltning 
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 § 181 Dnr KS 2021/0399 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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 
Arbetsutskottet 6 september 2021, § 347. 
Beslutsförslag 20 augusti 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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 § 182 Dnr KS 2021/0409 

 

Annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
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 
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. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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 § 183 Dnr KS 2020/0196 

 

Ersättare för kommundirektör och 
förvaltningschefer 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. ersättare för kommundirektör eller förvaltningschefer inträder enligt 

nedan ordning då denne är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag 
2. kommunstyrelsens beslut från 31 mars 2020, § 54, upphör därmed att 

gälla.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 31 mars 2020, § 54, om ersättare för 
kommundirektör och förvaltningschefer vid förhinder att fullgöra 
uppdraget. Med anledning av personalförändringar behöver listan 
revideras.  
 
För det fall kommundirektör eller förvaltningschef har förfall på grund av 
sjukdom eller annan orsak föreslås att kommunstyrelsen beslutar om 
ersättare enligt nedan.  
 
Vid förfall för kommundirektör inträder:  
1. kanslichef Josefin Winnfors 
2. samhällsbyggnadschef Josefin Selander 
3. ekonomidirektör Jens Otterdahl Holm 
 
Vid förfall för förvaltningschef för förskole-och grundskoleförvaltningen 
inträder: 
1. utvecklingschef Maria Wirén 
2. administrativ chef Lars Karlsson 
3. avdelningschef Charlotta Sandahl Edemyr 
 
Vid förfall för förvaltningschef för hamn- och gatuförvaltningen inträder: 
1. avdelningschef Martin Johansson 
2. avdelningschef Jenny Bergström 
3. anläggningschef Jan Johansson  
 
Vid förfall för förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen inträder: 
1. avdelningschef Mari Hagborg Lorentzon 
2. avdelningschef Mariella Sivertstrand 
3. controller Johan Suomela 
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Vid förfall för förvaltningschef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
inträder: 
1. ställföreträdande förvaltningschef Josefine Karlsson 
2. miljö- och hälsoskyddsinspektör Lisa Johansson 
3. miljö- och hälsoskyddsinspektör Karl Inge Johansson 
4. miljö- och hälsoskyddsinspektör Moa Marklund 
5. miljö- och hälsoskyddsinspektör Liam Thoong 
6. miljö- och hälsoskyddsinspektör Kristin Broman 
 
Vid förfall för förvaltningschef för serviceförvaltningen inträder: 
1. enhetschef Jenny Lindborg 
2. avdelningschef Håkan Axelsson 
3. avdelningschef Kristian Helgesson 
4. avdelningschef Lena Brännström 
 
Vid förfall för förvaltningschef för socialförvaltningen inträder:  
1. avdelningschef Ola Viestam 
2. avdelningschef Alexandra Landin 
3. avdelningschef Marie Christiansson 
4. avdelningschef Kristin Ahne 
 
Vid förfall för förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret inträder: 
1. avdelningschef Svante Nilsson 
2. avdelningschef Senad Klempic 
3. avdelningschef Claus Pedersen 
4. avdelningschef Karin Fridstrand 
5. avdelningschef Daniel Holdenmark 
 
Vid förfall för förvaltningschef för utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen inträder: 
1. administrativ chef Christin Öberg 
2. gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 373. 
Beslutsförslag 3 september 2021. 
Kommunstyrelsen 31 mars 2020, § 54. 
 

Övervägande 
Kommunstyrelsen beslutar om anställning av kommundirektör och 
förvaltningschef. Av punkt 8.5 och 8.6 i kommunstyrelsens 
delegationsordning framgår att kommundirektör respektive 
kommunstyrelsens ordförande kan utse ersättare för förvaltningschef samt 
kommundirektör vid frånvaro under längre period. Till skillnad från 
delegationsordningen handlar detta beslut om brådskande fall, där beslut 
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inte kan avvaktas och i väntan på en mer permanent lösning. Listan 
kompletterar på så vis delegationsordningen. 
 
Bakgrunden till beslutet är att ersättare snabbt ska kunna inträda i rollen 
som kommundirektör eller förvaltningschef för att minska sårbarheten. Det 
skapas då förutsättningar för att beslut kan fattas i vanlig ordning samt en 
tydlighet i hela organisationen om vad som gäller vid sjukdom eller annat 
förfall.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder 
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 § 184 Dnr KS 2020/0341 

 

Rätt att underteckna vissa handlingar, 
firmatecknare med mera 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. bemyndiga följande personer att två i förening enligt nedan att 

underteckna handlingar på kommunens vägnar (firmatecknare) 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil – eller vid dennes 
förfall kommunstyrelsens första vice ordförande Christofer 
Bergenblock, eller kommunstyrelsens andra vice ordförande Jana 
Nilsson –med kontrasignation av endera kommundirektör Carl Bartler, 
ekonomidirektör Jens Otterdahl Holm, personaldirektör Björn Linder, 
näringslivsdirektör Martin Andersson, 
samhällsutvecklingsdirektör Josefin Selander, kanslichef Josefin 
Winnfors eller kommunjuristerna Lisa Holmdahl Pedersen och 
Torbjörn Alfredsson 
 

2. bemyndiga följande personer att två i förening på kommunens vägnar 
verkställa kommunens utbetalningar och kontoöverföringar 
 
Ekonomidirektör Jens Otterdahl Holm, budgetchef Malin Ung, 
redovisningschef Emma Lundgren, ekonom Thomas Wallin, ekonom 
Maria Ahlqvist, ekonomisamordnare Agneta Gustafsson, 
ekonomiassistent Christina Bengtsson, ekonomihandläggare Britt-
Marie Henning, och finansekonom Fredrik Andreasson 
 

3. upphäva kommunstyrelsens beslut om rätt att underteckna vissa 
handlingar, firmatecknare med mera 26 januari 2021, § 15. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 26 januari 2021, § 15, att bemyndiga 
kommunstyrelsens ordförande, första vice ordförande och andra vice 
ordförande med kontrasignation av antingen förvaltningens kontorschefer 
eller kommunjurister rätten att underteckna handlingar på kommunens 
vägnar. Kommunstyrelsen beslutade även att bemyndiga tjänstepersoner på 
förvaltningen rätten att verkställa kommunens utbetalningar och 
banköverföringar.  
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Förteckningen revideras med anledning av dödsfall samt uppdatering av 
rätt namn för personaldirektör och ekonomidirektör. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 21 september 2021, § 365. 
Beslutsförslag 3 september 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Berörda av beslutet 

Ekonomikontoret 
Kommunkansliet 
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 § 185 Dnr KS 2021/0016 
 

Delegeringsbeslut  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 september – 

28 september 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över delegeringsbeslut perioden 1 september – 28 september 
2021. 
 
KS 2021/0387–2 
Yttrande angående anläggande våtmark By 1:3. 
 
KS 2021/0398–2 
Yttrande angående remiss om vattenverksamhet, Unnebo 1:1. 
 
KS 2021/0413–2 
Yttrande angående anmälan om vattenverksamhet på fastigheterna Attarp 
3:4, Annestorp 1:4 och Annestorp S:1. 
 
KS 2021/0008–21 
Servitutsavtal avseende bredbandsledning, kopplingsskåp och brunn inom 
del av Varberg Torpa 12:2. 
 
KS 2021/0008–22 
Servitutsavtal avseende bredbandsledning, kopplingsskåp och brunn inom 
del av Varberg Torpa 12:34. 
 
KS 2021/0009–3 
Säsongsarrende del av Varberg Spannarp 19:22. 
 
KS 2021/0009–4 
Säsongsarrende del av Vabränna 10:5. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 186 Dnr KS 2021/0016 
 

Meddelanden  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1.  godkänna redovisning av meddelanden för perioden 1 september – 28 

september 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
KS 2021/0436–1 
MHN 2021-08-30 § 53 – Fråga om gratis analys av dricksvatten. 
 
KS 2021/0130–9 
Beslut från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande som 
huvudman för gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola 
Falkenberg i Falkenbergs kommun. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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