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Plats och tid Stadshus C, kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 18-20.20. 

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)  

Susann Lindahl (KD) ersätter Roger 

Kardemark (KD)  

Anki Herdell (KD)  

Karl-Gunnar Svensson (KD)  

 

Erik Hellsborn (SD)  

Björn Lindström (SD)  

Olle Hällnäs (SD)  

Patrick Nathansson (SD)  

Andreas Havasi (SD)  

Stig Berntsson (SD)  

Helen Alexborn (SD)  

Jörgen Pejle (SD)  

Jana Nilsson (S)  

Jeanette Qvist (S)  

Lukas Nord Axelsson (S)  

Turid Ravlo-Svensson (S)  

Tomas Johansson (S)  

Linda Berggren (S)  

Anders Friebe (S)  

Jenny Bolgert (S)  

Anton El Raai (S)  

Kent Norberg (S) ersätter Malin 

Kjellberg (S)  

Lennart Johansson (S)  

Julia Nord Axelsson (S)  

Lennart Isaksson (S)  

Ann-Britt Jansson Bensköld (S)  

Katarina Eiderbrant (S)  

Peter Stoltz (S)  

Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)  

Lasse Sundberg (V)  

Björn Mellquist (V)  

Gerhard Eriksson (V)  

Ingela Svensson (V)  

Mikael Bonde (-) 

Övriga deltagare Marcus Andersson, kommunsekreterare 

Carl Bartler, kommundirektör 

Utses att justera Christian Persson (C) och Gerhard Eriksson (V) 

Ersättare: Anton El Raai (S) 
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Justeringens plats 

och tid 
Digital justering 25 januari 2022 

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 1–16 

Ordförande Gösta Bergenheim (M) 

Justerande Christian Persson (C) Gerhard Eriksson (V) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 1 Dnr KS 2022/0027 

 

Allmänhetens fråga - Koldioxidbudgeten kan 

lyfta Varberg i rankningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. anse frågorna besvarade. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Mikael Rosén ställer frågor om koldioxidbalansen och koldioxidbudgeten. 

 

Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar på 

frågorna. 

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

 

 

 § 2 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 

 

 

 § 3 Dnr KS 2022/0028 

 

Begäran om röstsammanräkning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. entlediga Roger Kardemark (KD) från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige 

2. hos Länsstyrelsen begära röstsammanräkning för att utse ny ledamot 

till kommunfullmäktige för Kristdemokraterna i Varbergs kommun. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Roger Kardemark (KD) har i skrivelse 4 januari 2022 begärt entledigande 

från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 5 januari 2022. 

Skrivelse från Roger Kardemark 4 januari 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Länsstyrelsen Hallands län 

Roger Kardemark 

PA-avdelningen 

Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 4 Dnr KS 2022/0029 

 

Begäran om entledigande och nominering av 

ledamot i lokala säkerhetsnämnden vid 

Ringhals kärnkraftverk 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. begära hos regeringen att entlediga Roger Kardemark (KD) från 

uppdraget som ledamot i lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals 

kärnkraftverk 

2. nominera Morgan Börjesson (KD) som ny ledamot i lokala 

säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Roger Kardemark (KD) har i skrivelse 4 januari 2022 begärt entledigande 

från sitt uppdrag som ledamot i lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals 

kärnkraftverk. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 5 januari 2022. 

Skrivelse från Roger Kardemark 4 januari 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Miljödepartementet 

Roger Kardemark 

Morgan Börjesson 

Lokala säkerhetsnämnden vid 

Ringhals kärnkraftverk 

PA-avdelningen  

Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 5 Dnr KS 2022/0029 

 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i 

byggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. entlediga Roger Kardemark (KD) från uppdraget som ledamot i 

byggnadsnämnden 

2. till ny ledamot i byggnadsnämnden utse Freddie Holmström (KD). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Roger Kardemark (KD) har i skrivelse 4 januari 2022 begärt entledigande 

från sitt uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 5 januari 2022. 

Skrivelse från Roger Kardemark 4 januari 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 

Roger Kardemark 

Freddie Holmström 

PA-avdelningen 

Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 6 Dnr KS 2022/0029 

 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i 

Varberg Energi AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. entlediga Roger Kardemark (KD) från uppdraget som ersättare i 

Varberg Energi AB 

2. till ny ersättare i Varberg energi AB utse Per Olof Johansson (KD). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Roger Kardemark (KD) har i skrivelse 4 januari 2022 begärt entledigande 

från sitt uppdrag som ersättare i Varberg Energi AB. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 7 januari 2022. 

Skrivelse från Roger Kardemark 4 januari 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Roger Kardemark 

Per Olof Johansson 

Varberg Energi AB 

PA-avdelningen 

Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 7 Dnr KS 2022/0029 

 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i 

Räddningstjänsten Väst 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. entlediga Roger Kardemark (KD) från uppdraget som ersättare i 

Räddningstjänsten Väst 

2. till ny ersättare i Räddningstjänsten Väst utse Ingemar Svalander (KD). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Roger Kardemark (KD) har i skrivelse 4 januari 2022 begärt entledigande 

från sitt uppdrag som ersättare i Räddningstjänsten Väst. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 7 januari 2022. 

Skrivelse från Roger Kardemark 4 januari 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Räddningstjänsten Väst 

Roger Kardemark 

Ingemar Svalander 

PA-avdelningen  

Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 8 Dnr KS 2022/0029 

 

Entledigande samt fyllnadsval av vice 

ordförande och ledamot i 

överförmyndarnämnden  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. entlediga Roger Kardemark (KD) från uppdraget som vice ordförande 

och ledamot i överförmyndarnämnden 

2. till ny vice ordförande och ledamot i överförmyndarnämnden utse 

Annah Zander (KD). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Roger Kardemark (KD) har i skrivelse 4 januari 2022 begärt entledigande 

från sitt uppdrag som vice ordförande och ledamot i 

överförmyndarnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 7 januari 2021. 

Skrivelse från Roger Kardemark 4 januari 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Roger Kardemark 

Annah Zander 

Överförmyndarnämnden 

PA-avdelningen 

Kommunkansliet 

 

 

 

  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige 2022-01-18 11 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 9 Dnr KS 2022/0029 

 

Fyllnadsval av nämndeman i Varbergs tingsrätt 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. till ny nämndeman i Varbergs tingsrätt utse Jimmy Olausson. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Nämndemannen i Varbergs tingsrätt Filip Bengtsson har entledigats från 

sitt uppdrag och ny nämndeman i Varbergs tingsrätt ska utses. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Jimmy Olausson 

Varbergs tingsrätt 

PA-avdelningen 

Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 10 Dnr KS 2021/0563 

 

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens 

offentliga kontroll inom livsmedels-

lagstiftningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. fastställa Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll 

inom livsmedelslagstiftningen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Under 2021 har förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll 

av livsmedel och vissa jordbruksprodukter upphävts och ersatts med 

förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 

vissa jordbruksprodukter. Texten i miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa 

behöver därmed revideras. 
 

Genom en ändring av 11 § livsmedelsavgiftsförordningen har 

tillämpningsområdet utökats till att gälla registrering av 

livsmedelsanläggning eller annan verksamhet. Motsvarande justering 

föreslås därför även för bestämmelsen om avgift för registrering i miljö- och 

hälsoskyddsnämndens taxa. Begreppet annan verksamhet är sådan 

anläggning eller verksamhet för kontaktmaterial som enligt särskilda 

föreskrifter omfattas av en registreringsplikt. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 14 december 2021, § 238. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 13 december, § 94. 

Arbetsutskottet 7 december 2021, § 491. 

Beslutsförslag 1 december 2021. 

Förslag på ändring i taxa daterad 1 december 2021.  

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen.  
 

Övervägande 
Efter genomgång av Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga 

kontroll inom livsmedelslagstiftningen föreslås uppdatering av taxan för att 

uppfylla förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Protokollsutdrag: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 11 Dnr KS 2021/0564 

 

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens 

verksamhet för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. fastställa Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Det har skett flera lagstiftningsändringar under året och det finns ett behov 

av att uppdatera textdelen och bilagor i taxan för att överensstämma med 

de ändringarna. Texten i miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa behöver 

därmed revideras. 

 

Vad gäller textdelen för Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens 

verksamhet för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område så förslås  

17 § ändras avseende laghänvisningen, eftersom lagstiftningen har ändrats. 

Bakgrund till föreslaget för ändring i Bilaga A är att 38 § i förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som reglerar 

bestämmelser om anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk verksamhet, 

har ändrats. 

 

Från 1 juli 2021 har anmälningsplikten utökats till att även omfatta 

verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska 

behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund 

av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller 

andra liknande skärande eller stickande verktyg. Tillägget av annan smitta 

innebär att fler verksamheter än tidigare omfattas av anmälningsplikt. 

Exempelvis ska verksamheter med användning av rakkniv mot huden, 

håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av 

stickande/skärande verktyg nu anmäla sin verksamhet. Dessa har tidigare 

inte bedömts omfattas av anmälningsplikt. 

 

Bilaga B föreslås att ändras för att stämma överens med de ändringar i 

miljöprövningsförordningen (2013:251) kap 5, Livsmedel och foder, som 

trädde i kraft 20 juli 2021. 

 

En ny kod läggs till, 39.7002, för anläggningar som omfattas av 

tillståndsplikt för yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

produkter. Det finns i kommunen idag tre anläggningar som omfattas av 

tillståndsplikt för överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Dessa 

kommer att klassas in med koden 39.7002 enligt taxeförslaget för att på ett 

bra sätt ingå i förvaltningens tillsynsregister och tillsynsplanering. 

Förvaltningens riskbedömning är att regelbunden tillsyn ska ske på dessa 

anläggningar eftersom det handlar om särskilt farliga kemiska produkter. 

Det är viktigt att lagring, hantering och försäljning av dem sker på ett säkert 

sätt. 

 

Behovet av tillägget av koden 39.7002 i taxebilaga B har uppstått då det 

saknats möjlighet att klassificera de anläggningar som är tillståndspliktiga 

enligt annan lagstiftning än miljöprövningsförordningen (i det här fallet 

gäller det förordning 2008:245 om kemiska produkter och biotekniska 

organismer), men där miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet 

och förväntas göra regelbunden tillsyn på denna typ av anläggning och tillse 

att tillståndet efterlevs. 

 

Vidare saknar Bilaga B i nuvarande utformning verksamhetskoder som 

inkluderar de verksamheter som omfattas av den utökade 

anmälningsplikten för hälsoskyddverksamheter. För att kunna klassa in de 

verksamheter som omfattas av den utökade anmälningsplikten förslås en 

ändring av befintlig verksamhetskod 200.30-2. 

 

Genom att ändra den till prövningsnivå C och med beskrivning Övrig 

anmälningspliktig verksamhet finns en verksamhetskod som kan användas 

till dessa verksamheter. Fotvårdare och tatuerare kvarstår med årlig avgift 

som tidigare. Förvaltningen har tillsyn på flera yrkesmässiga hygieniska 

verksamheter som inte är anmälningspliktiga. För att kunna klassa in dessa 

verksamheter förslås en ändring av beskrivning av verksamhetskod  

200.30-3 för att inkludera fler icke anmälningspliktiga yrkeshygieniska 

verksamheter än tidigare lydelse. Genom att genomföra ovanstående 

ändringar med verksamhetskod 200.30-2 och 200.30-3 blir 

verksamhetskod 200.40-4, 200.40-5 inte längre aktuella. 

 

Föreslagen beskrivning av verksamhetskoder för hälsoskydd är medvetet 

allmänt hållen och namnger inte vilka verksamhetstyper som ska klassas in. 

Bedömning om anmälningsplikt beror på vilka behandlingar inom 

skönhetsvård som verksamheten utför. Utöver att handläggningen kommer 

att förenklas innebär den allmänna hållningen ett lättare sätt att förhålla sig 

till förändringar inom bransch och samhälle. Sammanfattningsvis innebär 

föreslagna ändringar i bilaga B gällande yrkesmässigt hygieniska 

verksamheter en inkludering av nya verksamheterna men också en 

förenkling av klassningen av hygieniska verksamheter, både för 

handläggare och verksamhetsutövare. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 14 december 2021, § 239. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 13 december 2021, § 93. 

Arbetsutskottet 7 december 2021, § 492. 

Beslutsförslag 1 december 2021. 

Förslag på ändringar i taxa daterad 1 december 2021. 

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område. 

 

Övervägande 
Efter genomgång av Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 

för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område föreslås en uppdatering 

av taxan för att uppfylla nytillkommen lagstiftning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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 § 12 Dnr KS 2019/0385 

 

Redovisning av uppdrag att utreda 

centralisering och samordning av specialist- 

och stödfunktioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. anse uppdraget om att utreda centralisering och samordning av 

specialist- och stödfunktioner, beslutat av kommunfullmäktige  

17 november 2020, § 162, som slutfört. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

 

Beskrivning av ärendet 
I budget 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta 

utredningsarbetet inom ramen för omställning och anpassning av 

verksamheten. Ett av områdena som behövde utredas vidare var om det 

finns positiva ekonomiska effekter av att centralisera och samordna 

specialist- och stödfunktioner. 

 

De yrkesgrupper som bedömdes aktuella att utreda var; nämndsekreterare, 

registrator, HR, personaladministratörer, upphandlare, inköpare, 

verksamhetsutvecklare, ekonomer, ekonomiadministratörer, 

kommunikatörer och jurister. Inom vissa av dessa grupper bedrivs arbetet 

redan centraliserat i stor utsträckning. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 14 december 2021, § 242. 

Arbetsutskottet 7 december 2021, § 495. 

Beslutsförslag 16 november 2021. 

Förstudie – Centraliserade specialist- och stödfunktioner. 

 

Övervägande 
Utifrån förstudiens intervjuer, omvärldsbevakning och ekonomiska analys 

ges rekommendationen att inte göra någon organisatorisk förändring. 

Förstudien visar på att det i dagsläget inte uppnås en tillräckligt stor 

ekonomisk effekt av att ytterligare centralisera arbetsuppgifter och roller. 
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Förstudien visar att behovet av att arbeta i gemensamma processer är 

viktigt men att det går att åstadkomma genom samverkan mellan nämnder 

och bolag. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Uppdragslistan 
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 § 13 Dnr KS 2020/0416 

 

Antagande av ortsutvecklingsstrategi - 

Framtidens Valinge 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. anta ortsutvecklingsstrategi Framtidens Valinge, daterad 30 november 

2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C), Ann-Charlotte Stenkil (M), Jeanette Qvist (S), 

Morgan Börjesson (KD), Christian Persson (C), Andreas Björklund (M) och 

Harald Lagerstedt (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 27 juni 2017, § 167, att ge kommunstyrelsens 

förvaltning i uppdrag att ta fram ortsutvecklingsstrategier för kommunens 

mindre orter som tidigare omfattades av fördjupade översiktsplaner från 

1990.  

 

Ortsutvecklingsstrategier är en ny typ av planeringsunderlag och 

utvecklingsprocess för kommunens mindre orter samt för att ta vara på 

lokala initiativ och drivkrafter för utvecklandet av en levande landsbygd. 

Ortsutvecklingsstrategier blir ett vägledande planeringsunderlag för såväl 

intern som extern dialog avseende utveckling för respektive ort. 

Ortsutvecklingsstrategier för Hunnestad, Sibbarp och Gödestad har 

antagits av kommunfullmäktige. 

 

Ortsutvecklingsstrategin för Valinge är framtagen av en arbetsgrupp 

bestående av politiker och tjänstepersoner från kommunen samt 

representanter från bygden. Under framtagandet av strategin har det, 

utöver möten med arbetsgruppen, skett en byapromenad och ett digitalt 

stormöte dit invånare i Valinge bjöds in. Ortsutvecklingsstrategin består av 

tre delar. Inledningsvis har ortens förutsättningar för utveckling 

sammanställts i en faktadel. Därefter har en sammanfattande analys gjorts 

av ortens styrkor och utmaningar. I den sista delen beskrivs en framtidsbild 

av Valinges utveckling med förslag på åtgärder för att nå dit.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 30 november 2021 att återremittera ärendet 

med hänvisning till att se över oklarheter gällande VA-anslutningar i 

enlighet med Vatten och Miljö i Väst AB:s inkomna remissyttrande.  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige 2022-01-18 19 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 14 december 2021, § 246. 

Arbetsutskottet 7 december 2021, § 490. 

Beslutsförslag 30 november 2021. 

Framtidens Valinge, förslag till ortsutvecklingsstrategi, antagandehandling 

30 november 2021. 

Sammanställning av remissynpunkter daterad 30 november 2021. 

 

Övervägande 
Valingebygden är en bygd där människor bott och brukat jorden sedan lång 

tid tillbaka. Valinge har ett kuperat landskap omgärdat av skog och 

åkerlandskap som präglas av sina höga naturvärden och vackra landskap. 

Jordbruk med djurhållning präglar landskapet. I Valinge tätort bor cirka 

290 invånare, medan det tillsammans med den omkringliggande bygden 

bor cirka 800 invånare i området. Valinge är en förhållandevis utspridd 

tätort. Samhället har en positiv befolkningsutveckling och en för 

kommunen låg medelålder.  
 

Trafiksäkerhet är en utmaning i Valinge med flera farliga korsningar och 

ökande tung trafik. Det saknas cykelvägar i området och även möjligheter 

att tillskapa säkra cykelvägar.  
 

Valinge har liknande efterfrågan på boende i form av mindre lägenheter 

eller enskilda villor till försäljning som flera av de orter där strategier 

antagits. Behovet från den äldre generationen som önskar stanna på orten 

men även för att allt fler barnfamiljer söker sitt första boende finns i 

Valinge som i flera av kommunens mindre orter. Som vägledning för 

utveckling av bostäder anges ett antal inriktningar för bostadsbyggnad och 

ett schematiskt område centralt på orten för att visa på inriktningen att 

skapa en sammanhållen och tät bebyggelsestruktur som kan ge en effektiv 

markhushållning. 
  

Ansvaret för föreslagna åtgärder i ortsutvecklingsstrategin fördelas på olika 

aktörer. Vissa åtgärder ansvarar kommunen för att genomföra och följa 

upp, medan andra åtgärder faller under byalagets eller övriga externa 

parters ansvar. Vissa åtgärder föreslås att genomföras tillsammans. När 

ortsutvecklingsstrategin har antagits ansvarar kommunstyrelsen för att 

följa upp genomförandet av föreslagna åtgärder. Åtgärder som berör olika 

nämnders verksamhet och ekonomi kommer att kostnadsberäknas, prövas 

och prioriteras inom respektive nämnd. En uppföljning av åtgärderna i 

ortsutvecklingsstrategin görs årligen, med återrapportering till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och bolag 
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 § 14 Dnr KS 2019/0235 

 

Svar på motion om kommunal koldioxidbudget 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. bifalla motionen om kommunal koldioxidbudget för Varbergs kommun. 

 

Reservation 
Erik Hellsborn (SD), Björn Lindström (SD), Olle Hällnäs (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 
Ann-Charlotte Stenkil (M), Lasse Sundberg (V), Jeanette Qvist (S) och 

Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Olle Hällnäs (SD) föreslår avslag till motionen. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Lasse Sundberg (V), Kajsa Lissel (V), Gerhard Eriksson (V), Kjell-Erik 

Karlsson (V) och Björn Mellqvist (V) har 24 april 2019 lämnat motion om 

kommunal koldioxidbudget. 

 

Förslaget i motionen är att ta fram en koldioxidbudget för Varbergs 

kommun, samt att koldioxidbudgeten blir vägledande för kommunens 

arbete med att leva upp till de krav som Parisavtalet ställer. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 14 december 2021, § 252. 

Arbetsutskottet 2 december 2021, § 475. 

Beslutsförslag 21 september 2021.  

Motion om kommunal koldioxidbudget för Varbergs kommun inkommen 

24 april 2019   
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Övervägande 
FN:s klimatpanel har beräknat den mängd koldioxid som återstår att släppa 

ut om världen ska nå Parisavtalet målsättning om att inte överstiga en 

temperaturökning på 1,5 eller 2 grader. Denna mängd brukar kallas vår 

globala koldioxidbudget. Forskare vid Tyndall centre och Uppsala 

universitet har därefter tagit fram en modell för att fördela den globala 

koldioxidbudgeten till lokal nivå. 

 

En lokal koldioxidbudget besvarar frågor som:  

• Hur mycket återstår av Varbergs koldioxidbudget idag?  

• Vilka sektorer släpper ut mest inom Varberg som geografiskt område och 

hur ser trenden ut?  

• Hur snabba utsläppsminskningar behöver vi göra lokalt för att följa 

budgeten? 

 

En lokal koldioxidbudget visar en vetenskapligt förankrad väg mot 

Parisavtalet. Den vägen behöver alla klimatomställningens parter kunna se 

och följa, eftersom det är tillsammans med invånare, civilsamhälle och 

näringsliv som kommunen har rådighet att nå målen. Av denna anledning 

går det idag att köpa en digital version av en lokal koldioxidbudget, som 

komplement till den statiska vetenskapliga rapporten.  

 

I det digitala verktyget är innehållet i rapporten pedagogiskt visualiserat. 

Användaren – politiker, tjänsteperson, näringsliv eller invånare – kan se 

den återstående koldioxidbudgeten och dess relation till kommunens 

pågående utsläpp. Det är också möjligt att fördjupa sig i hur kommunens 

utsläpp fördelar sig sektorsvis och årsvis. Användaren kan också se hur 

budgeten påverkas relativt olika framtidsscenarion. Innehållet i den digitala 

koldioxidbudgeten uppdateras löpande via statistik som del av en 

licenskostnad och kräver ingen arbetsinsats från kommunens 

tjänstepersoner. 

 

Att införskaffa en digital lokal koldioxidbudget bedöms vara högst 

användbart i framtagandet och genomförandet av kommunens kommande 

energi- och klimatstrategi. Det möjliggör en vetenskaplig förankring av 

lokala klimatmål samt en effektiv metod för kontinuerlig utvärdering och 

uppföljning av kommunens väg mot Parisavtalet. Den digitala 

koldioxidbudgeten blir också ett viktigt kommunikationsverktyg och 

gemensam grund för lokal kraftsamling tillsammans med andra aktörer 

mot Parisavtalet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 15 Dnr KS 2020/0098 

 

Svar på motion om minskning av andelen 

engångsartiklar inom kommunens 

verksamheter 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. bifalla motionen om att minska andelen engångsartiklar inom 

kommunens verksamheter i enlighet med servicenämndens yttrande.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M), Tobias Carlsson (L), Linda Berggren (S) och 

Lasse Sundberg (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Linda Berggren (S) har 12 februari 2020 lämnat en motion om minskning 

av engångsartiklar i kommunens verksamheter, med fokus på kaffe- och 

vattenmuggar i stadshusen. 

 

Förslaget i motionen är att ge servicenämnden i uppdrag att  

1. avveckla majoriteten av dagens användande av engångsartiklar till 

förmån för glas och porslin, 

2. där det inte är möjligt att använda annat än engångsartiklar ska finnas 

återvinningsmöjligheter för desamma. 

 

Servicenämnden har 24 september 2020, § 62, avstyrkt motionen.  

 

Arbetsutskottet beslutade 13 april 2021, § 154, att återemittera ärendet med 

hänvisning att låta servicenämnden inkomma med ett nytt remissyttrande. 

 

Servicenämnden har 23 juni 2021, § 48, tillstyrkt motionen. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 14 december 2021, § 253. 

Arbetsutskottet 2 december 2021, § 474. 

Beslutsförslag 22 september 2021. 

Servicenämnden 23 juni 2021, § 48. 

Motion från Linda Berggren (S) om minskning av andelen engångsartiklar 

inom kommunens verksamheter inkommen 12 februari 2020. 
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Övervägande 
Under olika perioder de senaste åren har personalkaféerna i stadshusen 

varit stängda. Först var cafét i stadshus C stängt för ombyggnad och under 

2020 och 2021 har caféerna i både A och C huset varit stängda på grund av 

Covid-19. Under dessa perioder har besökare erbjudits kaffe och vatten i 

engångsmuggar av papper då möjligheten till diskning av flergångsporslin 

inte funnits.  

 

Hösten 2019 återinvigdes caféet i stadshus C, Postmästargården och under 

de perioder som caféerna varit öppna har flergångsmuggar av porslin 

använts till cafégäster och vid beställningar. I båda personalkaféerna i 

stadshusen finns möjlighet till sopsortering av olika fraktioner. 

 

Under en längre tid har servicenämnden strävat efter att minska 

förbrukningen av engångsartiklar inom sina olika verksamhetsområden. Ett 

tydligt exempel är förvaltningens arbete med att minska mängden plast- 

och avfallspåsar inom lokalvården. Det har man bland annat gjort genom 

att ta bort påsarna i papperskorgar där så är lämpligt.  

 

Som en direkt följd av pandemin har förbrukningen av vissa 

engångsartiklar nu ökat kraftigt. Det har samtidigt inneburit en brist på 

världsmarknaden av vissa artiklar och priserna har skjutit i höjden. 

Porslinsmuggen är att föredra ur ett ekonomiskt perspektiv. Att använda 

flergångsmuggar av porslin genererar användning av diskmedel och 

vattenförbrukning, men är ändå ett mer miljövänligt alternativ jämfört med 

engångsmuggar som genererar mer sopor.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Servicenämnden 
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 § 16 Dnr KS 2019/0275 

 

Motion om att satsa på och utveckla 

fritidshemsverksamheten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. avslå motionen med hänvisning till pågående satsningar och 

utvecklingsarbeten inom fritidshemsverksamheten. 

 

Reservation 
Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Lukas Nord Axelsson (S),  

Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S), 

Anders Friebe (S), Jenny Bolgert (S), Anton El Raai (S), Kent Norberg (S), 

Lennart Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), Lennart Isaksson (S),  

Ann-Britt Jansson Bensköld (S), Katarina Eiderbrant (S), Peter Stoltz (S), 

Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Håkan Johannesson (S), Lasse  

Sundberg (V), Björn Mellquist (V), Gerhard Eriksson (V) och Ingela 

Svensson (V) reserverar sig mot beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hanna Netterberg (M), Lena Språng (C), Sven Andersson (M) och Cecilia 

Rönn (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Jeanette Qvist (S), Linda Berggren (S), Jenny Bolgert (S), Gerhard  

Eriksson (V), Peter Stoltz (S) och Ingela Svensson (V) föreslår bifall till 

motionen. 

 

Mikael Bonde (-) föreslår avslag till motionens första beslutssats och bifall 

till andra beslutssatsen. 

 

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att det föreligger tre förslag till beslut. 

 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs. 

 

Ordförande konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och 

att motförslag ska utses till huvudförslaget. 
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Ordförande ställer Jeanette Qvists (S) med fleras förslag och Mikael  

Bondes (-) förslag mot varandra och konstaterar att Jeanette Qvists (S) med 

fleras förslag utgör motförslag till huvudförslaget. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande ordning 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Jeanette Qvists (S) med fleras förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 38 ja-

röster, 22 nej-röster och 1 avstår. 

 

Ja röstar Gösta Bergenheim (M), ViviAnne Johansson (C), 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), 

Susann Lindahl (KD), Anki Herdell (KD), Karl-Gunnar Svensson (KD), 

Erik Hellsborn (SD), Björn Lindström (SD), Olle Hällnäs (SD), Patrick 

Nathansson (SD), Andreas Havasi (SD), Stig Berntsson (SD), Helen 

Alexborn (SD) och Jörgen Pejle (SD). 

 

Nej röstar Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Lukas Nord Axelsson (S),  

Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S), 

Anders Friebe (S), Jenny Bolgert (S), Anton El Raai (S), Kent Norberg (S), 

Lennart Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), Lennart Isaksson (S),  

Ann-Britt Jansson Bensköld (S), Katarina Eiderbrant (S), Peter Stoltz (S), 

Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Håkan Johannesson (S), Lasse  

Sundberg (V), Björn Mellquist (V), Gerhard Eriksson (V) och Ingela 

Svensson (V). 

 

Avstår gör Mikael Bonde (-). 

 

Beskrivning av ärendet 
Jeanette Qvist (S) och Linda Berggren (S) har 20 maj 2019 inkommit med 

en motion om att satsa på och utveckla fritidshemsverksamheten genom att 

 

• satsa mer ekonomiska och personella resurser på fritidshemmen så att 

verksamheten kan utvecklas ytterligare 

• utreda och ta fram ett förslag på hur idrotts- och kulturföreningar kan 

erbjuda eleverna olika aktiviteter inom fritidshemmens verksamhet, 
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samt ta fram underlag för vilket ekonomiskt och övrigt stöd som 

föreningarna behöver för att kunna genomföra detta. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 14 december 2021, § 254. 

Arbetsutskottet 7 december 2021, § 502.  

Beslutsförslag 21 oktober 2021. 

Förskole- och grundskolenämnden 29 september 2021, § 23. 

Kultur- och fritidsnämnden 11 september 2019, § 115. 

Motion inkommen 20 maj 2019. 

 

Övervägande 
Förskole- och grundskolenämnden har 29 mars 2021 beslutat avstyrka 

motionen med hänvisning till pågående satsningar och utvecklingsarbete 

inom fritidshemmet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har 11 september 2019 beslutat att avstyrka 

motionen med hänsyn till kommunens osäkra ekonomi, svårigheter 

med samordning och alltför höga förväntningar på ideella föreningar. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning gör ingen annan bedömning än yttrande 

förvaltningar och föreslår att motionen ska avslås. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Förskole- och grundskolenämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Reservation i ärende 20 om ”Svar på motion om att satsa på 

och utveckla fritidshemsverksamheten”, KF 220118 
 

Vi reserverar oss mot beslutet att avslå motionen att satsa på och utveckla 

fritidshemsverksamheten. 

 

Idag har vi ca 3 000 elever som tillbringar stor del av sin dag i våra 

verksamheter. Vi får höra från föräldrar och personal att fritidshemmen har 

det tufft att organisera en verksamhet som möter barns behov. Många 

gånger handlar det istället om att hålla koll på eleverna och främst ha fokus 

på de allra yngsta barnen. Antalet elever per anställd har förbättrats sedan 

motionen skrevs, men fortfarande så har Varberg väldigt stora elevgrupper i 

förhållande till riket. Sammantaget så säger det oss att vi behöver satsa mer 

resurser för att ge fritidshemmen bättre förutsättningar att kunna bedriva 

en bra verksamhet.  

 

I FGNs underlag hänvisas till att motionens intentioner redan ingår i 

läroplanens centrala delar och till pågående utvecklingsarbete, samt att 

FGN har gjort en budgetsatsning om 2 miljoner för 2021. Detta borde enligt 

oss innebära att motionens första att-sats skulle bifallits eftersom motionen 

lades i maj 2019 med syfte att det skulle satsas mer resurser på 

fritidshemmen. Men vi tror inte att detta räcker utan kvarstår i vårt 

bifallsyrkande.  

 

Gällande motionens andra att-sats kan vi läsa i FGNs underlag att det idag 

endast finns samverkan mellan en skola och en förening! Detta vill vi ändra 

på och utreda och kartlägga hur samverkan mellan fritidshemmen och 

föreningslivet kan utvecklas så att elever ges möjlighet att testa olika 

aktiviteter. Vi vill se ett handslag mellan olika idrotts- och kulturella 

föreningar och skolornas fritidshem som gör att aktiviteter som fotbollslek, 

schakt, dans, drama mm kan erbjudas elever. I kultur- och 

fritidsförvaltningens övervägande påtalas vikten av att barn ges möjlighet 

att prova på olika aktiviteter för att finna det som är meningsfullt för dem. 

Alliansen väljer att avstyrka motionen i nämnden och hänvisar till att detta 

har man inte råd med pga kommunens osäkra ekonomi, svårigheter med 

samordning och alltför höga förväntningar på ideella organisationer. Man 

kan fråga sig om de ens frågat föreningarna?  

 

I förskole- och grundskolenämndens yttrande hänvisas till rapporter på 

nationell nivå som pekar på att undervisningen i fritidshemmen inte ger 

eleverna möjlighet att möta närsamhället och föreningslivet och att 

Skolverket ska ges uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 

fritidshemmen och det närliggande förenings-, kultur- och friluftslivet ska 

kunna samverka mer. Helt i linje med vår motion.  
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Alliansen, och SD, ser inte de behov som finns inom fritidshemmen. De vill 

inte heller utreda hur kommunen och föreningslivet tillsammans skulle 

kunna kroka arm för att berika våra barns fritidshem och möjlighet att 

finna vägen till en meningsfull fritid.  

 

För den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 

Jeanette Qvist 
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