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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Plats och tid Stadshus A, lokal 1109, klockan 14.50 

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

 

Ersättare – 
inte tjänstgörande 

Peter Sjöholm (M) 
Micael Åkesson (M) 
Christian Persson (C) 
Cecilia Rönn (L) 
Lukas Nord Axelsson (S) 
Lasse Sundberg (V) 
Andreas Havasi (SD) 
 

 

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör 
Marcus Andersson, kommunsekreterare 
Olof Johansson, upphandlingschef, § 6 
 

Utses att justera Erik Hellsborn (SD) 

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 1–21 

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) 

Justerande Erik Hellsborn (SD) 
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 § 1 Dnr KS 2022/0077 
 

Ändring av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna ändring i dagordning enligt följande 

- Initiativärende från Erik Hellsborn (SD) om att terrorister inte ska 
vara välkomna i Varberg, tillkommer, 

- Initiativärende från Erik Hellsborn (SD) om beredskap för längre 
strömavbrott, tillkommer. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens dagordning för sammanträdet 25 januari 2022 ändras 
enligt ovan. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 2 Dnr KS 2021/0523 

 

Ansökan om investeringsbidrag - Föreningen 
Brygghuset 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. bevilja föreningen Brygghuset 147 000 kronor i investeringsbidrag för 

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

2. finansiera bidraget genom disponering av kommunstyrelsens 
ofördelade medel. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

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

Övervägande 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden som föreslår 
kommunfullmäktige bevilja föreningen investeringsbidraget under 
förutsättning att Boverket beviljar sin del.  
 
Föreningen Brygghuset har tidigare ansökt och beviljats investeringsbidrag 
från Varbergs kommun. Boverket prioriterade då inte föreningens ansökan 
och investeringsbidraget betalades inte ut. Föreningen gör nu en ny 
ansökan. 
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Normalt hanterar kultur- och fritidsnämnden investeringsbidrag till 
föreningar men då det rör sig om större belopp hanteras dessa av 
kommunfullmäktige. 
 
Kultur- och fritidsnämnden skriver i övervägande att föreningen bör sträva 
efter att finansiera sin del i investeringen i så stor utsträckning som möjligt 
genom ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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 § 3 Dnr KS 2022/0033 

 

Ansökan om investeringsbidrag (Boverket) – 
Kungsäters IF 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. bevilja Kungsäters IF 502 174 kronor i investeringsbidrag för 

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

2. finansiera bidraget genom disponering av kommunstyrelsens 
ofördelade medel. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

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

Övervägande 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden som föreslår 
kommunfullmäktige bevilja föreningen investeringsbidraget under 
förutsättning att Boverket beviljar bidrag på 50 procent av totalkostnaden. 
 
Kungsäters IF har tidigare ansökt och beviljats investeringsbidrag från 
Varbergs kommun. Boverket prioriterade då inte föreningens ansökan och 
investeringsbidraget betalades inte ut. Föreningen gör nu en ny ansökan. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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 § 4 Dnr KS 2022/0034 

 

Ansökan om investeringsbidrag (Boverket) – 
Himle bygdegårdsförening 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. bevilja Himle bygdegårdsförening 410 700 kronor i investeringsbidrag 

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

2. finansiera bidraget genom disponering av kommunstyrelsens 
ofördelade medel. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

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

Övervägande 
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden som föreslår 
kommunfullmäktige bevilja föreningen investeringsbidraget under 
förutsättning att Boverket beviljar bidrag med 50 procent av den totala 
kostnaden.  
 
Himle bygdegårdsförening har tidigare ansökt och beviljats 
investeringsbidrag från Varbergs kommun. Boverket prioriterade då inte 
föreningens ansökan och investeringsbidraget betalades inte ut. Föreningen 
gör nu en ny ansökan. 
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Normalt hanterar kultur- och fritidsnämnden investeringsbidrag till 
föreningar men då det rör sig om större belopp hanteras dessa av 
kommunfullmäktige. 
 
Kultur- och fritidsnämnden skriver i övervägande att föreningen bör sträva 
efter att finansiera sin del i investeringen i så stor utsträckning som möjligt 
genom ideellt arbete och prioritering av egna befintliga medel. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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 § 5 Dnr KS 2021/0548 

 

Byte av ansvarig revisor för Varbergs kommuns 
donationsstiftelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna Jelena Karlsson, som ny ansvarig revisor för Varbergs 

kommuns donationsstiftelser.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Då nuvarande auktoriserad revisor Johanna Svensson avslutat sin tjänst 
som ansvarig revisor för Varbergs kommuns donationsstiftelser, behöver en 
ny utses. Förslag har inkommit från revisionsbyrån PwC, som är utsedd 
som revisionsbolag för stiftelserna, att som ny ansvarig revisor utse 
auktoriserad revisor Jelena Karlsson. 
 
Stiftelser som Varbergs kommun förvaltar: 
 
Charles och Hedvig Bensons stiftelse, 849600–0087 
Stiftelsen Guldbröllopsminnet, 849600–3156 
Varbergs Folkrestaurants stipendiestiftelse, 849600–3032 
Ruth och Carl Eliassons naturskyddsstiftelse, 849600–5326 
Konung Oscar II:s stiftelser, 802477–3924 
Oscar B Johanssons stiftelse, 802477–3932 
Stiftelsen Varbergs kommuns skolsamfond 1, 849600–5904 
N W Ahlströms stiftelse, 849600–7504 
Hanna och J A Johanssons stiftelse, 849600–7496 
Stiftelsen Varbergs kommuns skolsamfond 2, 849600–5912 
Stiftelsen Varbergs kommuns sociala samfond 1, 849600–5870 
Stiftelsen Varbergs kommuns sociala samfond 2, 849600–5888 
Stiftelsen Varbergs kommuns sociala samfond 3, 849600–5896 
Makarna Edvard och Josefina Nilssons stiftelse, 802426–7455 
Stiftelsen Kerstins stipendiefond, 802477–5176 
Stiftelsen Iro och Irma Högmans fond, 802479–1256 
Stiftelsen Klingsporska fonden, 849600–2737 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 11 januari 2022, § 15. 
Beslutsförslag 7 december 2021.  
Bekräftelse av revisionsuppdrag 29 oktober 2021. 
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Övervägande 
Förslaget är att utse Jelena Karlsson som ny ansvarig revisor. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
PwC 
 

 
 
 
 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2022-01-25 10 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 6 Dnr KS 2021/0255 

 

Finansrapport per 31 december 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. godkänna finansrapport per 31 december 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 18 januari 2022, § 30. 
Beslutsförslag 4 januari 2022. 
Finansrapport 31 december 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 

 
 
 
 
 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2022-01-25 11 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 7 Dnr KS 2021/0522 

 

Upphandlingsplan 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. anta Upphandlingsplan för 2022, 
2. följa ramavtalsupphandlingarna markentreprenader och möbler 

genom avrapportering till arbetsutskottet, 
3. i Upphandlingsplanen 2022 för upphandlingen Markentreprenad 

ska det stå Ja i kolumnen Social hänsyn. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Qvist (S) föreslår tillägget att det i Upphandlingsplanen 2022 för 
upphandlingen Markentreprenad ska stå Ja i kolumnen Social hänsyn. 
 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om bifall eller avslag till Jeanette Qvists (S) förslag och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 

Beskrivning av ärendet 
Upphandlingsavdelningen har tillsammans med bolagen och 
förvaltningarna tagit fram en upphandlingsplan för 2022. Till grund för 
denna är de avtal som upphör och dels nya behov av avtal som uppkommit 
vid dialog. 
  
Upphandlingsplanen 2022 omfattar 103 samordnade 
ramavtalsupphandlingar. År 2021 var antalet 122, vilket innebär en 
minskning med 16 procent. Upphandlingsvärdet per upphandling ligger 
mellan 0,5 och 140 miljoner kronor.  
 
I upphandlingsplanen för 2022 framgår vilka upphandlingar som har extra 
fokus på miljökrav gällande transporter samt social hänsyn. Där framgår 
också prioritetsordningen. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 18 januari 2022, § 29. 
Beslutsförslag 14 december 2021.  
Upphandlingsplan 2022. 
Upphandlingspolicy för Varbergs kommun med bolag. 
 

Övervägande 
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Upphandlingspolicyn som beslutades 14 december 2010 utgör en generell 
styrning för arbetet med ramavtalsupphandlingarna 2022. 
 
Två ramavtalsupphandlingar har identifierats som extra intressanta för 
arbetsutskottet att följa.  
 
Möbler är ett område som är viktigt utifrån ett hållbarperspektiv där det 
finns stor potential att sänka inköpskostnader genom bland annat återbruk. 
Upphandlingen kommer genomföras med det nya arbetssättet inom 
kategoristyrning. Markentreprenader är utifrån erfarenheter från förra 
upphandlingen en viktig bransch att följa och kravställa.  
 
Upphandlingsplanen tar endast med ramavtalsupphandlingar då 
objektspecifika upphandlingar beslutas av respektive bolag och nämnd. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 

Samtliga nämnder och bolag 
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 § 8 Dnr KS 2021/0595 

 

Nyttjanderätt - del av Varberg Getakärr 3:60 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. godkänna förslag till avtal, undertecknat av nyttjanderättshavare  

16 december 2021, avseende del av Varberg Getakärr 3:60, 
bangolfanläggningen i Societetsparken. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsutvecklingskontoret tecknade genom delegation 22 mars 2016 ett 
nytt ettårigt avtal med Robert och Agneta Rådemar genom deras bolag 
Societetsparkens Bangolf. Avtalet ersatte tidigare avtal som fanns mellan 
bolaget och Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Nuvarande ägare har haft anläggningen i många år men har nu bestämt sig 
att sälja bolaget till KärraTon AB. I samband med överlåtelsen har det nya 
bolaget framfört att man önskar ett längre avtal för att våga satsa på 
investeringar på anläggningen framöver. 
 
Avtalet löper mellan 1 januari 2022 och 31 december 2026, med en 
förlängningstid om två år. Uppsägningen är nio månader. Avgiften är 
78 000 kronor per år och löper mot index. 
 

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

Övervägande 
Samhällsutvecklingskontoret har tittat på likande upplåtelser och har 
bedömt det skäligt att medge en upplåtelsetid på fem år och med två års 
förlängning. I övrigt är punkterna i avtalet ordagrant som tidigare avtal 
förutom tiden och punkt 10. Denna punkt tas med eftersom det pågår 
arbete med en ny detaljplan för Tullhuset som kan påverka området 
framöver. Ytan är tänkt för att kunna bygga ett nytt miljöhus och en ny 
nätstation. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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 § 9 Dnr KS 2018/0599 

 

Investeringsanslag för budget 2022 avseende 
Värö Räddningsstation 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. bevilja kommunstyrelsen ett totalt investeringsanslag på 24 600 000 

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

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

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 augusti 2021 att godkänna förstudie för 
Värö räddningsstation och förorda byggnation av en ny räddningsstation på 
fastigheten Värö-Backa 17:17 samt att investeringen på 24 600 000 kronor 
läggs in i kommunens investeringsplan med genomförande 2022–2023. 
 
Ny räddningsstation i Värö ingår i beslutad budget 2022–2026. I 
fullmäktiges beslut anges felaktigt ingen projektkalkyl för projektet utan det 
är markerat med kryss. Då projektet kommer påbörjas 2022 krävs beslut av 
fullmäktige avseende investeringsutrymme för projektet.    
 

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

Övervägande 
Utifrån framtida kommande investeringar är det önskvärt att kunna starta 
genomförandet av ny räddningsstation Värö under 2022.  
 
Status på befintlig räddningsstation bidrar även till önskan om att påbörja 
genomförandet 2022.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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 § 10 Dnr KS 2017/0746 

 

Förstudie - ny förskola Limabacka 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie av ny 

förskola med minst 160 platser på kommunal fastighet Värö-Backa 2:4, 
2. godkänna en förstudiekostnad om upp till 350 000 kronor och att 

kostnaden belastar förskole- och grundskolenämndens resultatreserv 
om projektet inte genomförs.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Då tidigare förstudie avseende förskola för 160 platser på kommunal 
fastighet Värö-Backa 31:9, objekt 32357, resulterade i att projektet avbröts i 
tidigt skede behöver ett beslut om förstudie för ny föreslagen fastighet 
Värö-Backa 2:4 fattas. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har hos Byggnadsnämnden ansökt om ett 
planbesked för fastigheten och Byggnadsnämnden fattade 21 oktober 2021, 
§ 294, beslut om positivt planbesked. Beslutet är en förutsättning för att 
genomföra en byggnation på fastigheten. 
 
Då behovet av förskoleplatser inom upptagningsområdet är större än 
kapaciteten samt att befintlig enhet i Limabacka nått sin tekniska bortre 
livslängd bedöms det som av stor vikt att framdrift av detta projekt sker 
skyndsamt och att nödvändiga politiska beslut därmed tas utan dröjsmål. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 11 januari 2022, § 7. 
Beslutsförslag 14 december 2021.  
Förskola- och grundskolenämnden, 13 december 2021, § 139. 
Förskole- och grundskolenämnden, 13 december 2021, § 142.  
 

Övervägande 
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att erfarenheter av den sedan tidigare 
framtagna konceptförskolan med 160 platser används även här. 
Erfarenheterna från Stenens förskola, objektsnummer 32345, och 
Klapperstenens förskola, objektsnummer 32332, kommer att arbetas in 
under projekteringen. Konceptförskolan är framtagen i dialog med 
förskole- och grundskoleförvaltningen, samhällsutvecklingskontoret och 
serviceförvaltningen. 
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Förskole- och grundskolenämndens beslut att föreslå kommunstyrelsen att 
uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att i förstudien bedöma möjligheten 
till nyttjande av ”uteklassrum” samt utreda dimensionering av kapprum 
och WC i nära anslutning till entré med syfte att klarlägga förutsättningar 
för en förskola med fler än 160 platser föreslås hanteras i samråd med 
förskole- och grundskoleförvaltningen under förstudiearbetet. 
 
Förskole- och grundskolenämndens beslut att föreslå kommunstyrelsen att 
uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att undersöka om tomten möjliggör 
en förskola med 200 platser föreslås hanteras genom att bevaka att en 
generös byggrätt möjliggörs i detaljplanarbetet. 
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att endast mindre avsteg från 
konceptförskolorna Stenen och Klapperstenen görs för att få en så snabb 
och kostnadseffektiv förstudie och projektering som möjligt. 
 
Förskole- och grundskolenämndens utredning av långsiktiga behov av 
förskoleplatser i Varbergs kommun förutsätter i rapporten att denna enhet 
för 160 platser genomförs och genererar ett nettotillskott på 92 platser och 
att förstudien för en förskola i Limabacka/Väröbacka kommer att pågå 
parallellt med att en detaljplan för förskoleändamål tas fram. Byggnation 
kan tidigast påbörjas när detaljplanen vunnit laga kraft. Detta bedöms ske 
under 2023. Senast läsåret 2025/26 bedöms förskolan kunna vara 
etablerad. 
 
Varbergs kommun växer i hög takt. Utöver omvandlingsprojekt och 
förtätning i Varbergs stad pågår bland annat planering av ny 
pendeltågstation i nordväst och bostadsplanering runt om i kommunens 
serviceorter. Väröbacka är en av kommunens serviceorter som kommer att 
växa och utgör därmed ett område med behov av omfattande kommunal 
service. Denna enhet bedöms kunna avlasta ytterligare områden inom 
norra kusten där det idag råder brist på förskoleplatser, exempelvis Derome 
och Norra Bläshammar.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Förskole- och grundskolenämnden 

Servicenämnden 
Varbergs Fastighets AB 
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 § 11 Dnr KS 2021/0214 

 

Förstudie - ny grundskola Håsten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie av ny 
grundskola med plats för 750 elever och i anslutning till denna nya 
grundsärskola med plats för 120 elever på kommunal fastighet Getakärr 
2:21, Håsten, 

2. godkänna en förstudiekostnad om upp till 800 000 kronor och att 
kostnaden belastar förskole- och grundskolenämndens resultatreserv 
om projektet inte genomförs, 

3. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att i förstudien arbeta in 
behov avseende föreningsidrott från kultur- och fritidsnämnden för 
gemensamt och effektivt utnyttjande av idrottslokaler. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun växer i hög takt. I Varbergs stad pågår 
omvandlingsprojekt och förtätning av bostäder. Varbergs kommuns 
skolorganisation har revideras för att långsiktigt bereda skolplatser i syfte 
att möta befolkningsökningen. 
 
Utredningen av kommunala grundskolans organisation samt de i 
utredningen beskrivna behoven av grundskoleplatser i Varbergs kommun, 
utgör nya behovsanalyser och kompletterar redan beslutade behovsanalyser 
för vidare hantering i kommunens fastighetsinvesteringsprocess. Utifrån 
detta beslut har ett åtgärdsval för samtliga grundskolor i Varbergs kommun 
påbörjats, och med detta arbete som underlag initieras förstudie för ny 
grundskola i Håsten. 
 
Enligt nya skolorganisationen kommer nya Håstensskolan vara organiserad 
som en årskurs F-9 skola tillsammans med Varbergs nya grundsärskola. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har hos Byggnadsnämnden ansökt om ett 
planbesked för denna fastighet och Byggnadsnämnden fattade 16 december 
2021, § 350, beslut om positivt planbesked vilket är en förutsättning för att 
genomföra byggnation av en större skola på denna fastighet. 
 
Då befintlig Håstenskola har nått sin tekniska bortre livslängd bedöms det 
som av stor vikt att framdrift av detta projekt sker skyndsamt.  
 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2022-01-25 18 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 11 januari 2022, § 5. 
Beslutsförslag 20 december 2021.  
Byggnadsnämnden 16 december 2021, § 350. 
Förskole- och grundskolenämnden 13 december 2021, § 137. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 september 2021, § 343. 
Förskole- och grundskolenämnden 29 mars 2021, § 31. 
 

Övervägande 
Håstensskolans lokaler når sin bortre tekniska livslängd inom kommande 
år och ny ersättningsskola finns med i investeringsbudgeten för 
planperioden. Område Centrum Norr ingår i pågående åtgärdsval för hela 
centrumområdet där en ersättningsskola för Håstensskolan samt en ny 
grundsärskola med plats för 120 elever i anslutning till nya skolan, är en av 
prioriterade grundskolor i kommunen som behöver åtgärdas skyndsamt.  
 
Inledande arbete i pågående åtgärdsval har utrett fastighetens potential och 
landat i att den är lämplig för en 3-parallellig grundskola för 750 elever 
tillsammans med ny enhet för grundsärskola. Detta innebär inledningsvis 
en överkapacitet, men öppnar upp för både avlastning av närliggande 
upptagningsområden och planerad evakuering av andra skolor i behov av 
omfattande renovering eller kapacitetshöjande åtgärder, under de första 
åren.  
 
Förstudien av ny grundskola och grundsärskola i Håsten kommer pågå 
parallellt med åtgärdsvalet för skolorganisationen. När grundsärskolans 
elever flyttar till den nybyggda grundsärskolan frigörs utrymme för ökat 
antal elevplatser på Almers- samt Mariedalsskolan. 
 
Kultur- och fritidsnämndens behov kopplat till idrott och föreningsliv, som 
kan samutnyttja lokaler med skolan kommer lyftas in under pågående 
förstudie. För samordningsvinster kommer både förskole- och 
grundskolenämndens samt kultur- och fritidsnämndens behov omfattas av 
samma förstudie.  
 

Förstudien genomförs utan antaget ramprogram eller andra styrande 
dokument från förskole- och grundskolenämnden. Förstudien resulterar 
därför inte i några färdiga planlösningar eller detaljerade lösningsförslag 
utan endast ett förslag på volym och placering av byggnadskroppar. Även 
kostnadskalkylen baseras på nyckeltal. Nytt beslut om investering tas sedan 
när riktpriset är framtaget och i detta föreslås även fördelning av framtida 
investerings- och hyreskostnader mellan respektive nämnd. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Protokollsutdrag: Förskole- och grundskolenämnden 
Kultur och fritidsnämnden 
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 § 12 Dnr KS 2021/0214 

 

Förstudie - ny skola Nordväst 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 

1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie av ny 
grundskola med plats för 650–750 elever och på kommunal fastighet 
Torpa-Kärra 15:9, 

2. godkänna en förstudiekostnad om upp till 800 000 kronor och att 
kostnaden belastar förskole- och grundskolenämndens resultatreserv 
om projektet inte genomförs, 

3. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att i förstudien arbeta in 
behov avseende föreningsidrott från kultur- och fritidsnämnden för 
gemensamt och effektivt utnyttjande av idrottslokaler. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Det växande Varberg medför behov av investeringar inom grundskola de 
kommande åren. Det är framför allt det ökade elevantalet som medför 
investeringsbehoven, vilket är en pågående utveckling som sker oberoende 
av hur förskole- och grundskolenämnden beslutar att organisera de 
kommunala grundskolorna. 
 
Förskole- och grundskolenämndens utredning av kommunala grundskolans 
organisation samt de i utredningen beskrivna behoven av grundskoleplatser 
i Varbergs kommun, utgör nya behovsanalyser och kompletterar redan 
beslutade behovsanalyser för vidare hantering i kommunens 
fastighetsinvesteringsprocess. Utifrån detta beslut har ett åtgärdsval för 
samtliga grundskolor i Varbergs kommun påbörjats, och med detta arbete 
som underlag initieras förstudie för ny grundskola i nordväst. 
 
Enligt nya skolorganisationen kommer nya grundskolan i Nordväst vara 
organiserad som en årskurs F-9 skola och avlasta bland annat Bläshammar 
och Trönninge skola. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 11 januari 2022, § 6. 
Beslutsförslag 20 december 2021. 
Förskole- och grundskolenämnden 13 december 2021, § 138. 
Förskole- och grundskolenämnden 29 mars 2021, § 31. 
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Övervägande 
Fastigheten Torpa-Kärra 15:9 har förvärvats under år 2021 av kommunen i 
avsikt att tillhandahålla kommunal service i enlighet med fördjupad 
översiktsplan för Norra kusten. Förstudien kommer ske parallellt med 
framtagande av ny detaljplan.  
 
En av förskole- och grundskolenämndens beslutsatser är att föreslå 
kommunstyrelsen att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att utreda 
det långsiktiga behovet av att integrera förskola i lokalerna samt utvärdera 
fördelar/nackdelar organisatoriskt och kostnadsmässigt med att bygga 
maximal kapacitet direkt eller etappvis.   
 
Angående det första stycket så kommer samhällsutvecklingskontoret i 
detaljplanen bevaka att en byggrätt och användning tillskapas inom aktuell 
fastighet, som medger byggnation av förskola. Däremot ligger detta behov 
så pass långt fram i tiden att det inte är lämpligt att integrera i samma 
byggnad som ny skola. Detta kan också försena nybyggnation av 
grundskolan.  
 
Avseende det andra stycket kan samhällsutvecklingskontoret inom ramen 
för sitt uppdrag föreslå och utvärdera omfattning och storlek på ny skola 
utifrån befolkningsprognoser, utbyggnadstakt i upptagningsområdet, 
ekonomiska faktorer samt utifrån lämpligt genomförande. Avseende 
utvärdering av organisatoriska frågor förutsätts förskole- och 
grundskoleförvaltningen bevaka dessa i fastighetsinvesteringsprojektet.  
 
Förstudien av ny grundskola i nordväst kommer pågå parallellt med 
fortsättningen av åtgärdsvalet för Varbergs grundskolor.  
 

Kultur- och fritidsnämndens behov kopplat till idrott och föreningsliv, som 
kan samutnyttja lokaler med skolan kommer lyftas in under pågående 
förstudie. För samordningsvinster kommer både förskole-och 
grundskolenämndens samt kultur- och fritidsnämndens behov omfattas av 
samma förstudie.  
 

Förstudien genomförs utan antaget ramprogram eller andra styrande 
dokument från förskole- och grundskoleförvaltningen. Förstudien 
resulterar därför inte i några färdiga planlösningar eller detaljerade 
lösningsförslag utan endast ett förslag på volym och placering av 
byggnadskroppar. Även kostnadskalkylen baseras på nyckeltal. Nytt beslut 
om investering tas sedan när riktpriset är framtaget och i detta föreslås 
även fördelning av framtida investerings- och hyreskostnader mellan 
respektive nämnd. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden 
Förskole- och grundskolenämnden 
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 § 13 Dnr KS 2021/0566 

 

Remissvar - Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. översända yttrande daterat 15 december 2021 som svar på remiss över 

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Erik Hellsborn (SD) deltar inte i beslutet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Hellsborn (SD) föreslår återremiss för att lägga till skrivning i 
yttrandet om väg 41 och 153. 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter fråga om bifall eller avslag på  
arbetsutskottets förslag och finner det bifallet. 
 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen gav den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett 
förslag till en trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av 
transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Uppdraget redovisas i 
en rapport vilken skickats ut på remiss med sista svarsdag 28 februari 
2022. 
 
Syftet med planförslaget är att bidra till att de transportpolitiska målen nås. 
Regeringen har också angett att den avser att ta fram en plan som är en del i 
samhällsbygget, i vilken det tydligt pekas ut hur infrastrukturen ska bidra 
till tillgänglighet, klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional 
utveckling, sammanhållningen i landet och Sveriges konkurrenskraft. 
Regeringen har i uppdraget till Trafikverket även pekat ut vissa specifika 
åtgärder som planförslaget bör omfatta, däribland etapper av nya 
stambanor för höghastighetståg och av Norrbotniabanan, samt angett att 
gällande plan ska fullföljas.  
 
Den nationella planen för transportinfrastruktur handlar i första hand om 
hur den nationella fysiska infrastrukturen ska utvecklas och förvaltas. Detta 
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omfattar i huvudsak vidmakthållande av statliga vägar och järnvägar, 
åtgärder i allmänna farleder och slussar, investeringar i det statliga 
järnvägsnätet och stamvägnätet, trimnings- och miljöåtgärder, insatser för 
forskning, utveckling och innovation, stöd för att främja hållbara 
stadsmiljöer och driftbidrag till icke statliga flygplatser. 
 
Processen med att ta fram en ny plan, vilket normalt görs vart fjärde år, 
inleds genom att regeringen ger Trafikverket direktiv för att ta fram ett 
inriktningsunderlag. Underlaget läggs efter remittering till grund för en 
infrastrukturproposition, i vilken regeringen redovisar sitt förslag till 
ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den 
åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut om propositionen. Efter 
att Trafikverket, utifrån regeringens direktiv, har tagit fram och redovisat 
sitt planförslag, remitteras det brett. Regeringen fastställer slutligen en 
plan, vilket beräknas ske våren/sommaren 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 11 januari 2022, § 13. 
Beslutsförslag 20 december 2021.  
Yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–
2033 daterat 15 december 2021.  
Förlag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 (TRV 
2021/79143) 30 november 2021. 
 

Övervägande 
Varbergs kommun kan konstatera att planen innehåller få nya objekt och 
mer fokuserar på genomförande av tidigare namngivna objekt. Mot den 
bakgrunden välkomnar kommunen att stationen i Väröbacka är med som 
ett nytt namngivet objekt. 
 
Varbergs kommun ser i det perspektivet det som mycket beklagligt att 
nödvändiga åtgärder för en robust trafik på Västkustbanan saknas i 
förslaget till nationell plan. Den mest påtagligt saknade åtgärden är 
förbigångsspåret i Lekarekulle. Förutom satsningen i Lekarkulle saknas 
även andra åtgärder som identifierats i den nyligen avslutade ÅVS Varberg-
Göteborg. 
 
Varbergs kommun ställer sig också i sammanhanget frågande till att 
objektet hastighetshöjning Lund-Göteborg-Öxnered ligger med i den 
nationella planen. Detta är visserligen en mycket välkommen satsning, men 
Varbergs kommun ställer sig undrande till hur det kan genomföras utan att 
först vidta det åtgärder som krävs för en robust trafik redan i läget med 
nuvarande hastighet. 
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Varbergs kommun välkomnar därför att den nationella planen har satt en 
tidtabell införandet av ERTMS i Varberg till 2030. Men beklagar 
förseningarna i införandet och utgår ifrån att den förändrade tidplanen för 
ERTMS inte gör att genomförandet av stationen i Väröbacka försenas. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Protokollsutdrag: Regeringskansliet 
Region Halland 
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 § 14 Dnr KS 2020/0443 

 

Remiss avseende komplettering av handlingar, 
ansökan om tillstånd enligt Sveriges 
ekonomiska zon 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. översända yttrande daterat 3 januari 2022 som svar på remiss från 

Länsstyrelsen Hallands län angående ansökan om tillstånd enligt lagen 
om Sveriges ekonomiska zon. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Vattenfall Vindkraft AB, bolaget, har till regeringen inkommit med ansökan 
om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning och underlagsrapporter. Ansökan avser 
uppförande och drift av vindkraftparken Kattegatt Syd i Sveriges 
ekonomiska zon. 
 
Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen Hallands län att bereda ansökan 
inför beslut av regeringen.  
 
Varbergs kommun har i detta skede av prövningen fått möjlighet att lämna 
synpunkter angående behov av komplettering av ansökan och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. När ansökan är komplett skickas den återigen 
på remiss och då ges tillfälle för kommunen att yttra sig i sakfrågan. 
 
Vindkraftparken Kattegatt Syd omfattar ett 122 kvadratkilometer stort 
område och ligger cirka 25 kilometer väster om Falkenbergs strandlinje. 
Verksamhetsområdet är beläget inom Sveriges ekonomiska zon mellan de 
två Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund och 
Röde Bank.  
 
Tillstånd söks för maximalt 80 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 
350 meter över havsnivån. Vindkraftparken beräknas potentiellt kunna 
producera 4,7 TWh per år, vilket i dagsläget motsvarar 2,5 till 3 procent av 
Sveriges totala elproduktion.  
 
Bolaget har i miljökonsekvensbeskrivning och tillhörande underlag bedömt 
vindkraftparkens påverkan på naturmiljön och konflikter i samband med 
ianspråktagandet av vattenområdet för bland annat fiskerinäringen. Dessa 
redovisas summariskt nedan.  
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Påverkan på naturmiljön – Bolaget bedömer att påverkan på naturmiljön 
efter vidtagna skyddsåtgärder kommer att bli obetydlig till liten. 
Skyddsåtgärder som föreslås är bland annat undvikande av grumlande 
bottenarbete och pålning under torskens lekperiod, januari-maj, samt 
tillämpande av bullerdämpande tekniker för att minska beteendepåverkan 
på tumlare.  
 
Påverkan på fiskerinäringen (bottentrålning efter havskräfta) – Bolaget 
bedömer att påverkan kommer att bli stor under anläggningsskedet då 
delar av området behöver avlysas. Under driftskedet kommer parken att 
vara öppen för fiske och påverkan bedöms då bli liten till måttlig.  
 
Påverkan på sjöfart – Vindkraftparken är belägen mellan de trafikintensiva 
farlederna S-rutten (östra sidan) och T-rutten (västra sidan). Bolaget har 
anpassat verksamhetsområdet så att det finns en buffert om 1 sjömil till T-
rutten och 1–1,5 sjömil till S-rutten. Bolaget bedömer att denna åtgärd 
medför att avståndet är tillräckligt och att risken för kollision eller påverkan 
på farledernas trafikrörelser är marginell. Konsekvenserna för sjöfart under 
anläggningsskedet bedöms bli liten inom verksamhetsområdet och 
obetydlig inom farlederna. Under driftskedet bedöms konsekvensen för 
sjöfart bli obetydlig.   
 
Påverkan på landskapsbilden – Vindkraftparken kommer att vara synlig 
från kustområdet vilket leder till att landskapsbilden påverkas. 
Hinderbelysningen nattetid medför även visuell påverkan under dygnets 
mörka timmar. Bolaget bedömer att den sammantagna påverkan blir 
obetydlig till liten, med undantag för miljöer med större känslighet (en 
plats längs svenska kustbandet – Morups tånge – och en på Anholt) där 
konsekvensen bedöms bli måttlig.  
 
Påverkan på friluftsliv och rekreation – de två intressen som bedöms 
relevanta är dykning och sportfiske. Bolaget bedömer att konsekvensen för 
dykning blir obetydlig och för fritidsfiske liten.  
 
Enligt den preliminära tidplanen avses byggnation påbörjas under 2028 
och vindkraftparken planeras vara i drift 2030. Livslängden beräknas till 40 
år. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 18 januari 2022, § 31. 
Beslutsförslag 20 december 2021. 
Yttrande daterat 3 januari 2022. 
Länsstyrelsen 2021-11-15 - Förfrågan om handlingarna behöver 
kompletteras, ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon. 

https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=495370&VerID=444379
https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=495370&VerID=444379
https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=495370&VerID=444379
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Övervägande 
Genom remissen ges Varbergs kommun möjlighet att lämna synpunkter 
avseende behov av komplettering av ansökan, miljökonsekvensbeskrivning 
och tillhörande underlag.  
 
Samhällsutvecklingskontoret anser att konsekvenserna för fiskerinäringen 
bör tydliggöras och i vilken mån förlusten demersalt kräftfiske kan 
kompenseras i andra områden.  
 
I ansökan ingår fotomontage för bedömning av vindkraftparkens påverkan 
på landskapsbilden. Samhällsutvecklingskontoret ser inget behov av 
kompletterande illustrationer dagtid men anser att påverkan från 
hinderbelysning under dygnets mörka timmar måste kompletteras med 
fotomontage från Varbergs kommun (Gamla Varberg och Varbergs 
fästning) för att ge en komplett bild av påverkan på landskapsbilden från 
kusten.  
 
Bolaget anger att vindkraftparkens påverkan på kustområdet genom 
luftburet buller med god marginal understiger begränsningsvärdet för ljud 
utomhus, med hänvisning till en underlagsrapport inom projektet Stora 
Middelgrund.  Samhällsutvecklingskontoret anser att underlaget för denna 
bedömning bör ingå i ansökningshandlingarna för Kattegatt Syd samt att 
bolaget bör göra en bedömning av eventuella kumulativa effekter av 
luftburet buller.  
 
Bolaget har genomfört inventering av sjöfågel och utifrån noterad 
förekomst i området beräknat påverkan genom undanträngning, 
barriäreffekter och risk för kollisioner. I miljökonsekvensbeskrivningen och 
i tillhörande underlag bedöms konsekvenserna av vindkraftparken som små 
under anläggnings- och driftsfas. Samhällsutvecklingskontoret saknar ett 
resonemang kring osäkerheten i denna slutsats och anser att detta bör ingå 
för att bedöma risken för påverkan på populationen av övervintrande 
fåglar. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Länsstyrelsen Hallands län 
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 § 15 Dnr KS 2021/0543 

 

Åtgärdssamordning mot övergödning 2023–
2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. ansöka om medel från Länsstyrelsen i Hallands län för fortsatt arbete 

med åtgärdssamordning inom Varbergs kommun, 
2. inkludera kommunens medfinansiering i budget för 2023–2027. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har tillsammans med Hushållningssällskapet, 
Halmstads kommun, Högskolan i Halmstad och LRF Halland beviljats 
medel för att fortsätta med lokal åtgärdssamordning, LEVA-konceptet, 
under 2022. För att kunna arbeta vidare med detta initiativ under perioden 
2023–2025 och inkludera fler delar av kommunen behöver nya bidrag 
sökas senast 31 januari 2022.  
 
LEVA, Lokalt Engagemang för Vatten, tillkom 2018 som en konsekvens av 
regeringsuppdragen Pilotområden mot övergödning och Förstärkt lokalt 
åtgärdsarbete mot övergödning. Den ansvariga myndigheten, Havs- och 
vattenmyndigheten, utlyste bidrag för lokala projekt vilket resulterade i 
finansiering av 20 LEVA-pilotområden, varav tre i Halland, under perioden 
2018–2021. Varbergs kommun har medverkat i ett av dessa pilotområden, 
LEVA i mellersta Halland. I LEVA-områdena har åtgärdssamordnare 
framgångsrikt arbetat med att hjälpa och inspirera markägare i arbetet mot 
övergödning.  
 
Bidrag har beviljats från Länsstyrelsen för finansiering av två 
åtgärdssamordnare under 2022. Hushållningssällskapet är sökande och 
arbetsgivare, Varbergs kommun och Halmstads kommun medfinansierar 
med 200 000 kronor vardera.  
 
För att fortsätta arbeta med lokal åtgärdssamordning under perioden 
2023–2025 behöver nya medel sökas senast 31 januari 2022. Omfattningen 
av kommunens insats i projektet är densamma som 2022, det vill säga 
maximalt 200 000 kronor per år.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 18 januari 2022, § 32. 
Beslutsförslag 3 januari 2022.  
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Åtgärdssamordning mot övergödning 2022 - finansiering av LEVA-
konceptet. 
 

Övervägande 
Åtgärdssamordning är en mycket viktig stödfunktion för att få framdrift i 
genomförandet av åtgärder mot övergödning och därigenom nå beslutade 
miljökvalitetsnormer och miljömål. 
 
Ansökan om medel för 2023–2025 syftar till att utveckla 
åtgärdssamordning i Varbergs kommun genom att inkludera en större del 
av kommunens yta och därigenom nå ut till fler markägare och aktörer. 
Utan finansiering kommer projektet att tappa den personal och den 
kompetens som inom LEVA-konceptet byggt upp nätverk och förtroende 
hos markägare och lantbrukare.  
 
Kommunens medfinansiering kommer att fördelas mellan 
Hushållningssällskapet, Falkenbergs kommun och eventuellt även Viskans 
vattenråd.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 
 
 
 
 
 
 
  

https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=496257&VerID=445096
https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=496257&VerID=445096
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 § 16 Dnr KS 2021/0584 

 

Varumärkesstärkande evenemang 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. anslå 1 miljon kronor ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel 

2022 för varumärkesstärkande evenemang under år 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Näringslivs- och destinationskontoret, NOD, ska arbeta för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för att förenkla för Varbergs näringsliv genom att 
bistå med kunskap, kontakter, arenor för samverkan samt strategiskt 
utveckla och marknadsföra destinationen Varberg.   
 
Strategisk evenemangsplanering är viktig för att bidra till Varbergs 
attraktionskraft året runt och för att stärka stadens varumärke. Det är 
viktigt att vi värnar om de lokalt producerade evenemang som bidrar till att 
Varberg kan bli västkustens kreativa mittpunkt.  
 
Evenemangen har regional attraktionskraft och strävar efter att uppnå 
nationell uppmärksamhet och ligger utspridda över året, även under de 
säsonger då Varberg inte har extra dragningskraft av sin sommarsäsong. 
Evenemangen knyter an till platsvarumärket Varberg Inspirerar och 
Region Hallands strategiska inriktningar för destinationsutveckling, vilket 
ökar möjligheterna för spridning nationellt. I takt med att Varberg 
uppmärksammas som evenemangsort, ökas exponeringen för externa 
evenemangsarrangörer och möjligheterna ökar för Varberg att växa i 
kännedom som en attraktiv destination för arrangemang av olika slag året 
runt.  
 
Fokusområden 2022 
• Social hållbarhet. Med detta menas inkluderande och tillgängliga 

evenemang som har fri entré, eller innehåller delar med fri entré och att 
de är utspridda över året, vilket genererar fler instegsjobb inom 
besöksnäringen för unga och för utrikes födda.  

• Näringslivsfrämjande. Evenemangen ska vara reseanledningar och 
generera gästnätter. 

• Evenemangen ska attrahera fler än 1 000 besökare. 
• Hela Varberg via våra besöksnäringsföreningar. 
• Sprida ut de varumärkesstärkande evenemangen över hela året med 

fokus på skolloven, när barn och ungdomar är lediga. 
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• Under 2022 finns ett behov av att fortsatt fokus på att återskapa flödena 
till Varbergs stadskärna med tanke på fortsatt osäkerhet kring 
pandemin med dess begränsande restriktioner, omfattande centrala 
byggnationer, omstruktureringen inom handeln via näthandeln samt 
konkurrens från närliggande externa handelsplatser. 

 
Nedan följer ett urval av de varumärkesstärkande evenemangsatsningarna 
2022. 
 
Evenemang utförda av geografiskt utspridda besöksnäringsnätverk i 
Varberg 
Det spirar med attraktiva lokala föreningskluster bildade av grupper av 
besöksnäringsföretag runt om i Varbergs Kommun, från norr till söder. 
Genom att samverka med dessa företagskluster skapas attraktiva 
evenemang och därigenom marknadsförs dessa platser med ett 
publikdragande innehåll och ökar möjligheterna för hållbar och långsiktig 
utveckling av de involverade företagen. 
 
Belysningssatsningen Rys och Mys fortsätter 
På höstlovet arrangeras för tredje året i rad ljusevenemanget Rys och Mys. 
Andra platser i Sverige har med framgång lyckats etablera reseanledningar 
vid denna tidpunkt, och med det lyckade resultatet från 2021 i ryggen vill vi 
fortsätta utveckla denna satsning till en känd nationell reseanledning med 
fullbelagda boendeanläggningar och tryck i stadskärnan och på andra 
höstöppna besöksmål. Fler parter kommer involveras under 2022, för att 
stärka attraktionskraften. Belysning är kostsamt, men när flera parter delar 
på ekonomin så skapar det utrymme för hållbarhet över tid. 
 
Evenemang i stadskärnan året runt 
Varberg har en unik stadskärna, men är konkurrensutsatt av närliggande 
köpcentrum i andra kommuner, e-handel och av de kommande årens 
ombyggnationer. Pandemin har begränsat flödena med besökare till 
kundintensivt beroende näringar som restaurang och handel. Det är viktigt 
att säkerställa flöden för att butiker, restauranger och andra kundintensiva 
serviceföretag ges möjlighet att kunna bibehålla samt utveckla sina 
verksamheter. När evenemang är möjliga att genomföra, är de viktiga delar 
i arbetet att synliggöra och marknadsföra de centrala stråken och attrahera 
liv i stadskärnan. Dessa evenemang medfinansieras av 
företagsorganisationer i stadskärnan och andra parter som värnar om 
stadskärnan. En nyhet för året är en större satsning på Påsklovet, där 
cykeln kommer stå i fokus, utökad satsning för barn och barnfamiljer under 
sommaren samt en fortsatt utveckling av julmånaden. 
 
Officiellt Nyårsfirande på Varbergs Torg 
Varberg har ett välbesökt nyårsfirande, i det att det är en reseanledning 
vilket är till gagn för såväl besöksnäringsföretag, för tillresta besökare och 
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för lokalbefolkning. Omlokaliseringen till torget med ett lågfyrverkeri 
synkroniserat till musik med kör och allsång, har fallit väl ut. Det finns all 
anledning att Varbergs kommun fortsätter vara arrangör av detta 
arrangemang, för att säkerställa ett organiserat, tryggt, festligt och 
inkluderande nyårsfirande.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 11 januari 2022, § 4. 
Beslutsförslag 14 december 2021. 
 

Övervägande 
NOD är samverkande part till samtliga profilbärande evenemang, och 
därmed garant för att de genomförs med hög kvalité i linje med Varbergs 
vision och varumärke Varberg Inspirerar. Evenemangen har regional samt 
nationell dragningskraft och ligger utspridda över året, även under de 
säsonger då Varberg inte har extra dragningskraft av sin sommarsäsong. 
Evenemangen behöver stöd för att nå fram hela vägen och Varbergs 
kommun har en viktig roll som möjliggörande medpart. En satsning på 
evenemang genererar att Varbergs kommun är medskapare av innehållet på 
platsen och därmed också hur Varberg uppfattas externt. Evenemangen 
skapar besöksnäringsintäkter, vilket genererar arbetstillfällen, vilket i sin 
tur skapar skatteintäkter. Platsattraktionen stärks genom att Varberg 
upplevs som en aktiv och innovativ destination. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Näringslivs- och destinationskontoret 

Ekonomikontoret 
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 § 17 Dnr KS 2021/0414 

 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. avslå motionen om förbud att bära slöja och huvudduk för anställda 

inom Varbergs kommun. 
 

Reservation 
Erik Hellsborn (SD) reserverar sig mot beslutet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) och Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till 
personalutskottets förslag. 
 
Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till motionen. 
 

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

Beskrivning av ärendet 
Erik Hellsborn (SD) har lämnat in en motion om förbud att bära slöja och 
huvudduk för anställda inom Varbergs kommun. Motionären lyfter ett 
domstolsbeslut från EU-domstolen där arbetsgivare tillåts förbjuda 
anställda att bära religiösa symboler såsom slöja och huvudduk.  
 
Motionären vill att Varbergs kommun också ska förbjuda anställda att bära 
religiösa symboler såsom slöja och huvudduk.  
 

Beslutsunderlag 
Personalutskottet 16 december 2021, § 88. 
Beslutsförslag 25 oktober 2021. 
Motion inkommen 30 augusti 2021. 
 

Övervägande 
Kommunstyrelsens förslag att avslå motionen är i enlighet med  
tidigare juridisk tolkning av förvaltningsdomstolen i liknande ärenden. 
Tidigare så har kommunerna Skurup och Staffanstorp försökt driva igenom 
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liknande förbud, men besluten överklagades till förvaltningsdomstolen och 
förbuden upphävdes.  
 
Den dom av EU-domstolen som omnämns i motionen lägger tyngd vid att 
ett förbud skulle gälla alla religiösa symboler, det får inte riktas mot en 
enskild religion. Kommunstyrelsens förvaltning ser en risk att ett förbud 
mot religiösa symboler såsom slöja och huvudbonad, slår hårdare mot vissa 
religioner än andra. Detta skulle kunna tolkas som motstridigt mot den 
omnämnda domen i EU-domstolen. Det skulle också finnas en risk för att 
personer kommer drabbas olika baserat på kön om ett förbud införs, då det 
är främst kvinnor som bär framträdande religiösa symboler såsom slöja och 
huvudduk.  
 
Dessutom menar EU-domstolen att det ska utgöra en stor risk för konflikt 
på arbetsplatsen om inte denna typ av förbud införs, och innan dess ska det 
ha prövats andra lösningar innan ett förbud kan bli aktuellt. I Varbergs 
kommun ser vi inte att denna risk existerar och ett förbud är därmed inte 
aktuellt. 
 
Religionsfriheten är grundlagsstärkt i Sverige och det är tillåtet för varje 
individ att ha ett religiöst uttryck. Dessutom har inte EU-domstolen tagit 
ställning till att väga olika rättigheter mot varandra, utan lämnat det till 
nationell lagstiftning. Med Skurups och Staffanstorps domar som bakgrund 
bedöms ett förbud av religiösa symboler som stridande mot individens 
rättigheter.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag KF 
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 § 18 Dnr KS 2021/0496 

 

Svar på motion om införande av folkvalda 
begravningsförrättare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. återremittera ärendet för att mer ingående utreda förutsättningarna för 

och konsekvenserna av att inrätta kommunala begravningsförrättare.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Morgan Börjesson (KD), Christofer Bergenblock (C) och Erik  
Hellsborn (SD) föreslår återremiss för att mer ingående utreda 
förutsättningarna för och konsekvenserna av att inrätta kommunala 
begravningsförrättare. 
 

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

Beskrivning av ärendet 
Roland Ryberg (S) har lämnat en motion om införande av folkvalda 
begravningsförrättare. Motionären beskriver ett ökat behov av borgerliga 
begravningar bland medborgarna och att kommunen bör erbjuda 
begravningsförrättare som en kostnadsfri tjänst. Motionären vill att 
Varbergs kommun utser minst tre folkvalda begravningsförrättare.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 11 januari 2022, § 11. 
Beslutsförslag 1 november 2021.  
Motion inkommen 19 oktober 2021. 
Bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda 2019–2022.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Återremiss   
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 § 19 Dnr KS 2022/0014 
 

Delegationsbeslut  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 15 december 

2021 – 25 januari 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över delegationsbeslut för perioden 15 december 2021 – 25 
januari 2022. 
 
KS 2021/0010–2 
Försäljning av Varberg Sparrhornet 3 
 
KS 2021/0010–3 
Försäljning av Varberg Sparrhornet 5 
 
KS 2021/0010–4 
Försäljning av Varberg Sparrhornet 4 
 
KS 2021/0010–5 
Försäljning av Varberg Ärilen 5 
 
KS 2021/0010–6 
Försäljning av Varberg Smältdegeln 2 
 
KS 2021/0539–1 
Överenskommelse om fastighetsreglering, Varberg Fastarp 2:131 och 2:193, 
del av 
 
KS 2021/0007–20 
Överlåtelse av arrenderätt 19235 – inom del av Getakärr 5:147 
 
KS 2021/0008–30 
Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark inom del av 
Grimetons-torstorp 2:21, 4:36, Rolfstorp 8:3, 16:1, 22:1 och Ljungstorp 7:2 
 
KS 2022/0041–1 
Inkommen uppsägning av arrendekontrakt 11033 avseende mark för 
tomttillbehör inom fastigheten Getakärr 4:1 
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KS 2015/0434–24 
Grannemedgivande avseende friggebod inom Åsby 16:55 
 
KS 2021/0011–15 
Försäljning av Varberg Rolfstorp 16:19. 
 
KS 2021/0011–16 
Försäljning av Varberg Rolfstorp 16:17 
 
KS 2021/0011–17 
Försäljning av Varberg Skällinge 1:126 
 
KS 2021/0011–18 
Försäljning av Varberg Tvååker 14:62 
 
KS 2021/0011–19 
Försäljning av Varberg Tvååker 14:65 
 
KS 2021/0011–20 
Försäljning av Varberg Sibbarp 2:22 
 
KS 2021/0011–21 
Försäljning av Varberg Tvååker 14:64 
 
KS 2021/0011–22 
Försäljning av Varberg Tvååker 14:50 
 
KS 2021/0011–23 
Försäljning av Varberg Tvååker 14:63 
 
KS 2021/0011–24 
Försäljning av Varberg Tvååker 14:66 
 
KS 2021/0011–25 
Försäljning av Varberg Tvååker 14:61 
 
KS 2021/0511–2 
Remissvar – ändring av handlingsprogram för skydd mot olyckor (Laholms 
kommun) 
 
KS 2021/0462–2 
Remissvar: Föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid 
framställning av elektroniska handlingar (TeK) samt Föreskrifter och 
allmänna råd om arkivrättsliga krav vid framställning av allmänna 
handlingar (ArK) 
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KS 2021/0375–2 
Svar på remiss angående ansökan om förordnande som vigselförrättare 
 
KS 2021/0374–2 
Svar på remiss av Förslag till Europaparlamentets förordning om ändring 
av förordning 2018/841 och förordning 2018/1999 
 
KS 2021/0373–2 
Svar på remiss av Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande  
årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 
 
KS 2021/0315–2 
Svar på ansökan om bidrag från Träslövsläges Båtsällskap 
 
KS 2022/0008–1 
Servitutsavtal avseende ledningar inom del av fastigheterna Trönninge 21:1 
och Lindbergs-Bösarp 2:4 
KS 2022/0069–1 
Arrendekontrakt 11032 – inom del av Getakärr 4:1 
 
KS 2021/0609–1 
Säsongsarrenden för år 2022 
 
KS 2021/0143–2 
Svar på remiss: Riksarkivets förstudie om användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska materiel och metoder 
 
KS 2021/0048–1 
Arrendeupplåtelse jakträtt – inom del av fastigheten Vabränna 10:5 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 20 Dnr KS 2022/0066 
 

Initiativärende från Erik Hellsborn (SD) om att 
terrorister inte ska vara välkomna i Varberg 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. avslå initiativet om att terrorister inte ska vara välkomna i Varberg. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Reservation  
Erik Hellsborn (SD) reserverar sig mot beslutet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Jeanette Qvist (S) föreslår att avslå initiativet om att terrorister inte ska 
vara välkomna i Varberg. 
 
Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till initiativet om att terrorister inte ska 
vara välkomna i Varberg.  
 
Beslutsordning  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att  
kommunstyrelsen beslutar enligt Jeanette Qvists (S) förslag.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning. 
 
Ja-röst för bifall till Jeanette Qvists (S) förslag. 
Nej-röst för bifall till Erik Hellsborns (SD) förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Jeanette Qvists (S) förslag med 12 ja-
röster och 1 nej-röst. 
 
Ja röstar Ann-Charlotte Stenkil (M), Christofer Bergenblock (C), Jeanette 
Qvist (S), Turid Ravlo-Svensson (S), Linda Berggren (S), Tobias  
Carlsson (L), Erland Linjer (M), Hanna Netterberg (M), Lena Språng (C), 
Morgan Börjesson (KD), Kent Norberg (S) och Katarina Eiderbrant (S). 
 
Nej röstar Erik Hellsborn (SD). 
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Beskrivning av ärendet 
Erik Hellsborn (SD) lämnar ett initiativärende om att terrorister inte ska 
vara välkomna i Varberg.  
 
Under året som gått har flera personer med svenskt medborgarskap 
återvänt till Sverige efter att tidigare anslutit sig till terrorgruppen 
Islamiska staten. Det rör sig om personer som antingen direkt deltagit i 
brutala brott, eller assisterat till de samma. Att dessa personer nu vill 
återvända och ta del av välfärden i Sverige, efter att deras illegitima ”stat” 
fallit är provocerande. Svensk lag ger tyvärr begränsat utrymme för att hålla 
dessa ute eller att neka dem tillgång till kommunal service. Varbergs 
kommun kan dock göra ett ställningstagande, och förklara dem som icke 
önskvärda i kommunen. Det blir bara en symbolåtgärd, men det är en 
symbolåtgärd värd att göra.  
 
Förslaget är: 
• att deklarera att återvändande IS terrorister inte är välkomna i Varbergs 

kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Erik Hellsborn (SD) om att terrorister inte ska vara 
välkomna i Varberg. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 21 Dnr KS 2022/0067 
 

Initiativärende från Erik Hellsborn (SD) om 
beredskap för längre strömavbrott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. avslå initiativet om beredskap för längre strömavbrott. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Reservation  
Erik Hellsborn (SD) reserverar sig mot beslutet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att avslå initiativet om beredskap för 
längre strömavbrott. 
 
Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till initiativet om beredskap för längre 
strömavbrott. 
 
Beslutsordning  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att  
kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte Stenkils (M) förslag.   
 

Beskrivning av ärendet 
Erik Hellsborn (SD) lämnar ett initiativärende om beredskap för längre 
strömavbrott. 
 
I ett alltmer digitaliserat och elektrifierat samhälle blir konsekvenserna 
av strömavbrott desto allvarligare. Kortare strömavbrott kan ställa till 
det, men det är vid längre strömavbrott som konsekvenserna riskerar 
att bli riktigt allvarliga. Vad händer om kommunsjuksköterskor inte 
kommer åt medicinska journaler? När skåp för duolås-nycklar inte går att 
öppna? När hemtjänsten inte kan ladda sina elbilar? 
 
Sverigedemokraterna menar att det är av yttersta vikt att Varbergs 
kommun har en plan för ett scenario där ström saknas i delar av, eller 
hela kommunen under en längre period. Detta blir än mer viktigt då vi 
har en regering som anser att Sverige i större utsträckning än idag ska 
förlita sig på opålitliga, väderberoende källor för vår strömförsörjning. 
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Förslaget är: 
• att utreda Varbergs kommuns beredskap för att hantera ett 

långvarigt strömavbrott. 
 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Erik Hellsborn (SD) om beredskap för längre 
strömavbrott. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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