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Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 9.00-19.50, paus 12.00-13.00. 

Beslutande Gösta Bergenheim, ordförande (M)  

ViviAnne Johansson (C), 1:a vice 

ordförande 

Håkan Johannesson (S), 2:a 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)  

Roger Kardemark (KD)  

Ann-Kristin Herdell (KD)  

Karl-Gunnar Svensson (KD)  

 

Erik Hellsborn (SD)  

Björn Lindström (SD)  

Olle Hällnäs (SD)  

Patrick Nathansson (SD)  

Andreas Havasi (SD)  

Robert Petersson (SD) ersätter Stig 

Berntsson (SD) 

Helen Alexborn (SD) kom klockan 

13.00, § 143 

Ulf Gunnarsson (SD) ersätter Jörgen 

Pejle (SD) 

Jana Nilsson (S)  

Jeanette Qvist (S)  

Ing-Marie Berggren Gustafsson (S) 

ersätter Lukas Nord Axelsson (S)  

Turid Ravlo-Svensson (S)  

Tomas Johansson (S)  

Linda Berggren (S)  

Anders Friebe (S)  

Jenny Bolgert (S)  

Anton el Raai (S)  

Malin Kjellberg (S)  

Lennart Johansson (S)  

Julia Nord Axelsson (S)  

Lennart Isaksson (S)  

Ann-Britt Jansson Bensköld (S)  

Katarina Eiderbrant (S)  

Kent Norberg (S) ersätter Peter  

Stoltz (S)  

Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)  

Lasse Sundberg (V)  

Björn Mellquist (V)  

Gerhard Eriksson (V)  

Ingela Svensson (V)  

Mikael Bonde (-), deltar inte i § 126 

på grund av jäv 

   

Övriga deltagare Marcus Andersson, kommunsekreterare 

Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 143 
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Utses att justera Reine Antonér (M) och Lennart Isaksson (S)  

Ersättare: Ann-Kristin Herdell (KD) 

Justeringens plats 

och tid 
Kommunkansliet, tisdag 23 november 2021 

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 124-144 

Ordförande Gösta Bergenheim (M) 

Justerande Reine Antonér (M)                                                Lennart Isaksson (S)  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 124 Dnr KS 2021/0537 

 

 

Motion från Jeanette Qvist (S) och Katarina 

Eiderbrant (S) om registrering i bostadskön från 

16 år 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. remittera ärendet till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Jeanette Qvist (S) och Katarina Eiderbrant (S) har 15 november 2021 

lämnat in motion om registrering i bostadskön från 16 år. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 15 november 2021. 

Motion inkommen 15 november 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 125 Dnr KS 2021/0536 

 

 

Motion från Jeanette Qvist (S) och Linda 

Berggren (S) om förbättrad arbetsmiljö och 

lärandemiljö i förskola och fritidshem 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. remittera ärendet till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Jeanette Qvist (S) och Linda Berggren (S) har 15 november 2021 lämnat in 

motion om förbättrad arbetsmiljö och lärandemiljö i förskola och 

fritidshem. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 15 november 2021. 

Motion inkommen 15 november 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 126 Dnr KS 2021/0038 

 

Entledigande av ledamot och ordförande i Arena 

Varberg AB samt fyllnadsval av ledamot och 

ordförande i Arena Varberg AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. entlediga Mikael Bonde (-) från uppdraget som ledamot och ordförande 

i Arena Varberg AB, 

2. till ny ledamot och ordförande i Arena Varberg AB utse Filip  

Zackrisson (L). 

 

Mikael Bonde (-) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Ing-Marie Berggren Gustafsson (S), 

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

Anders Friebe (S), Jenny Bolgert (S), Anton El Raai (S), Malin Kjellberg (S), 

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

Britt Jansson Bensköld (S), Håkan Johannesson (S), Katarina  

Eiderbrant (S), Kent Norberg (S) och Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Erik 

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

Nathansson (SD), Andreas Havasi (SD), Robert Petersson (SD), Ulf 

Gunnarsson (SD), Lasse Sundberg (V), Björn Mellquist (V), Gerhard 

Eriksson (V) och Ingela Svensson (V) deltar inte i beslutet.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Tobias Carlsson (L) har 19 oktober 2021 inkommit med en begäran om 

entledigande av ledamot och ordförande i Arena Varberg AB samt 

fyllnadsval av ledamot och ordförande i Arena Varberg AB med anledning 

av att Mikael Bonde inte längre representerar Liberalerna (L).  

 

Entledigandet avser nuvarande ledamot och ordförande Mikael Bonde (-).  

 

Filip Zackrisson (L) föreslås som ny ledamot och ordförande i Arena 

Varberg AB.   

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021, § 206. 

Arbetsutskottet 19 oktober 2021, § 430. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Inkommen handling från Tobias Carlsson (L) om entledigande av ledamot 

och ordförande i Arena Varberg AB samt fyllnadsval av ledamot och 

ordförande i Arena Varberg AB, daterad 19 oktober 2021.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Filip Zackrisson 

Mikael Bonde 

Arena Varberg AB 

Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 127 Dnr KS 2021/0038 

 

Entledigande samt fyllnadsval av ersättare i 

socialnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. entlediga Jonas Hjelte (S) från uppdraget som ersättare i 

socialnämnden, 

2. till ny ersättare i socialnämnden utse Helene Ungberg (S). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Jonas Hjelte (S) har i skrivelse 5 november 2021 begärt entledigande från 

sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 5 november 2021. 

Skrivelse från Jonas Hjelte (S) 5 november 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Jonas Hjelte 

Helene Ungberg 

Socialnämnden 

PA-avdelningen 

Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 128 Dnr KS 2021/0037 

 

Begäran om röstsammanräkning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. entlediga Marika Andersson (S) från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige, 

 

2. hos Länsstyrelsen begära röstsammanräkning för att utse ny ersättare 

till kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Varbergs kommun. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Marika Andersson (S) har i skrivelse 14 november 2021 begärt entledigande 

från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 15 november 2021. 

Skrivelse från Marika Andersson (S) 14 november 2021. 

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

Marika Andersson 

PA-avdelningen 

Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 129 Dnr KS 2021/0038 

 

Entledigande samt fyllnadsval av ledamot och 

ersättare i byggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. entlediga Marika Andersson (S) från uppdraget som ledamot i 

byggnadsnämnden, 

2. till ny ledamot i byggnadsnämnden utse Roland Ryberg (S), 

3. till ny ersättare i byggnadsnämnden utse Catrin Andersson (S). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Marika Andersson har i skrivelse 14 november 2021 begärt entledigande 

från sitt uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 15 november 2021. 

Skrivelse från Marika Andersson 14 november 2021. 

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

Marika Andersson 

Roland Ryberg 

Catrin Andersson 

PA-avdelningen 

Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

§ 130 Dnr KS 2021/0456 

 

Utseende av ansvarig utgivare för 

webbsändning av kommunfullmäktiges 

sammanträden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. kommunfullmäktiges sammanträden ska fortsätta sändas direkt över  

internet genom bild- och ljudupptagning, 

2. utse kommunfullmäktiges ordförande till ansvarig utgivare för 

sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden, 

3. revidera kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med text under 

rubrik Revidering av arbetsordning.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktiges sammanträden har sedan lång tid tillbaka direktsänts 

på kommunens webbplats. Det har noterats att sändningarna, för att 

möjliggöra direktsändningar på internet som riktar sig till allmänheten, 

måste anmälas till Myndigheten för press, radio och TV, MPRT. Det krävs 

också att en ansvarig utgivare utses. 

 

Den ansvariga utgivaren är inte själv ansvarig för eventuella 

yttrandefrihetsbrott som begås på sammanträdet, denna tolkning har stöd 

av praxis från Justitiekanslern, JK. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021, § 205. 

Arbetsutskottet 12 oktober 2021, § 411. 

Beslutsförslag 27 september 2021. 

 

Övervägande 
Direktsändningar över internet omfattas av den så kallade webbsändnings-

regeln i 1 kap. 3 § 2 st. yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL. Regeln 

omfattar sändningar av program som riktar sig till allmänheten där 

starttidpunkten och innehållet inte kan påverkas av mottagaren, det vill 

säga direktsändningar och tablåsändningar. 

 

Enligt 2 kap. 2 § Radio- och TV-lag (2010:696) ska den som bedriver  

sändningsverksamhet som det inte behövs tillstånd till enligt denna lag 

anmäla sändningen hos MPRT. Enligt 3 kap. 13 § i lag (1991:1559) med 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens 

områden ska den som utser en ansvarig utgivare i andra trådsändningar än 

de som avses i 12 § samma lag anmäla vem som utsetts till MPRT.  

Direktsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden är sådana 

sändningar som omfattas av ovanstående bestämmelser. Det är därför 

nödvändigt att anmäla dessa till MPRT. Det föreslås även en ändring i 

kommunfullmäktiges arbetsordning som bland annat förtydligar att sådana 

sändningar sker.  

 

Enligt 4 kap. 1 § YGL ska aktuella sändningar ha en ansvarig utgivare. Den 

ansvariga utgivaren har enligt 6 kap. 1 § YGL ansvaret för de 

yttrandefrihetsbrott som återfinns i 7 kap. 2–20 §§ 

tryckfrihetsförordningen (1949:105), dessa innefattar bland annat förtal 

och hets mot folkgrupp. Den ansvariga utgivaren ska även ha befogenhet att 

utöva tillsyn över framställningens offentliggörande och bestämma att visst 

material inte ska föras in i sändningen, det vill säga ett slags veto, se 4 kap. 

3 § YGL.  

 

En ansvarig utgivare kan inte på förhand kontrollera vad en ledamot 

kommer att säga i talarstolen. Här finns dock ett undantag i 1 kap. 16 § YGL 

vilket innebär att i direktsändningar från så kallade dagshändelser är 

ansvarig utgivares ansvar begränsat, då det istället är den som yttrar något 

som själv bär risken för att straffas för det. Sändningar från 

kommunfullmäktige har i flera beslut från JK, ansetts vara dagshändelser. 

För tydlighetens skull bör detta införas i kommunfullmäktiges 

arbetsordning. 

 

I frågan om vem som ska vara ansvarig utgivare så måste det vara någon 

som har den befogenhet som krävs enligt 4 kap. 3 § YGL och förslaget är att 

kommunfullmäktiges ordförande får den rollen. Detta föreslås även anges i 

kommunfullmäktiges arbetsordning. Ansvarig utgivare utser själv 

ställföreträdande utgivare enligt 4 kap. 6 § YGL. En lämplig lösning är att 

utse de båda vice ordförandena till ställföreträdande utgivare. Deras 

uppdrag som ansvarig utgivare anses inträda när de leder sammanträdet, 

även detta föreslås anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.  

 

Enligt 4 kap. 3 § YGL ska den ansvariga utgivaren ha möjlighet att 

bestämma över sändningens innehåll så att ingenting förs in mot hans eller 

hennes vilja. Ansvarig utgivare kan därför redan enligt 4 kap. 3 § YGL anses 

ha ett mandat att avbryta en sändning eller att besluta att sändning inte ska 

ske. Mandatet i 4 kap. 3 § YGL får inte begränsas, det föreslås dock att detta 

mandat förs in i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Myndigheten för press, radio och TV 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

§ 131 Dnr KS 2021/0334 

 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2022 och 

tillsvidare 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. fastställa Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2022 och tillsvidare, 

2. taxan gäller från 1 januari 2022 och tillsvidare. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats innehåller grunder för att beräkna 

avgifter för upplåtelse av offentliga platser inom detaljplanelagda områden 

och områden som kommunen jämställt med sådan plats. 

 

Den reviderade taxan innehåller ett förslag till differentierad taxa för 

byggetablering. Förhållandet mellan taxa och Riktlinje för foodtrucks 

respektive Riktlinje för reklamskyltar, varuställ, urnor, möbler med mera 

har förtydligats. Justeringar har även gjorts utifrån Riktlinjer för 

uteserveringar i Varbergs innerstad. Redaktionella justeringar har även 

gjorts i texter för förtydliganden. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021, § 189. 

Arbetsutskottet 12 oktober 2021, § 401. 

Beslutsförslag 28 september 2021. 

Hamn- och gatunämnden 21 juni 2021, § 54. 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2022 och tillsvidare inklusive 

förtydligande mot tidigare taxa. 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2022 och tillsvidare. 

 

Övervägande 
Hamn- och gatunämnden upplever att taxan i sin helhet fungerar bra vid 

tillämpningen och att beloppsnivåerna överlag är i paritet med jämförbara 

kommuners nivåer samt i nivå med vad som kan anses skäligt för de olika 

upplåtelseändamålen. 

 

I förslaget till reviderad taxa har den avgiftsgrundande zonindelningen för 

byggetableringar (C1) tagits bort och ersatts med en avgiftsbestämning för 

byggetableringar utifrån en indelning i färdigställd allmän platsmark 

respektive ej färdigställd allmän platsmark utifrån detaljplanelagt område. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Vidare har zonindelningen för avgift för rullställning med mera (C3 a och b) 

tagits bort. 

 

Med anledning av den riktlinje för foodtrucks som antogs av nämnden i 

december 2020 har en justering gjorts under avsnitt A1 

(Försäljningskiosker foodtrucks fast plats och liknande) i taxan. I enlighet 

med riktlinjerna ges det endast tillstånd för fast plats per 1 år, med hänsyn 

till detta har foodtruck strukits från A1 a, b, d och e. En ändring har även 

gjorts av belopp för ambulerande foodtrucks hög- och lågsäsong, då det 

enligt riktlinje anges som fast pris för tillståndsperioden. 

 

Med anledning av tillägg i riktlinjen för uteserveringar som antogs av 

byggnadsnämnden 25 mars 2021 har justeringar gjorts i taxan. Tillägget 

innebär att avvikelse godkänns vid upplåtelse av offentlig platsmark och 

inte av byggnadsnämnden. Tillfälliga uteserveringar och liknande kräver 

inte längre bygglov, vilket har medfört en strykning av 

bygglovsförpliktigandet (A41a). 

 

I taxedokumentet har det även gjorts en del redaktionella justeringar och 

förtydliganden, bland annat med syfte att samma begreppsanvändning ska 

tillämpas i taxan som i Riktlinje för placering av reklamskyltar, varuställ, 

urnor, möbler med mera på allmän platsmark. 

 

Utifrån ovanstående föreslår nämnden en revidering av taxa för upplåtelse 

av offentlig plats 2022 och tillsvidare. Ekonomikontoret gör ingen annan 

bedömning än hamn- och gatunämnden. 

 

På arbetsutskottet kommer ledamöterna överens om att i punkt AC1 i taxan, 

förtydliga regelverk för Fast plats helår för försäljningskiosk/foodtrucks. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Hamn- och gatunämnden 

Ekonomikontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 132 Dnr KS 2021/0335 

 

Taxa för Träslövsläges hamn 2022 och 

tillsvidare 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. fastställa Taxa för Träslövsläges hamn 2022 och tillsvidare, 

2. taxan gäller från 1 januari 2022 och tillsvidare, 

3. anse uppdraget om att ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att inför 

översyn av taxan 2022 utreda förutsättningar till att under punkt 3.4 i 

taxan förlänga respektive förkorta datumperioden för avgiften med        

1 månad, det vill säga från 1 mars till 30 november samt 1 december till 

28 februari, beslutat av kommunfullmäktige 17 november 2020, § 157, 

som slutfört. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Micael Åkesson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för 

Träslövsläges hamn 2022 och tills vidare. 

 

Nämnden har inom ramen för revideringen bland annat utrett 

förutsättningarna för en förlängning av datumperioden för båtplats och 

tagit fram ett förslag till ändring av vinterplatstaxa. Förslaget är framtaget 

mot bakgrund av att kommunfullmäktige i november 2020 gav hamn- och 

gatunämnden i uppdrag att inför översyn av taxan 2022 utreda 

förutsättningar till att under punkt 3.4 i taxan förlänga respektive förkorta 

datumperioden för avgiften med 1 månad, det vill säga från 1 mars till 30 

november samt 1 december till 28 februari. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021, § 190. 

Arbetsutskottet 12 oktober 2021, § 402. 

Beslutsförslag 28 september 2021. 

Hamn- och gatunämnden 21 juni 2021, § 52. 

Förslag till revidering av Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn. 

Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2022 och tillsvidare. 
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Övervägande 
Hamn- och gatunämnden har utifrån en översyn av taxan tagit fram ett 

förslag till ändring av vinterplatstaxa från nuvarande period på 4 månader 

till att taxan betalas per månad, vilket innebär att båtplatsinnehavare kan 

välja antal månader för vinterplats, förutsatt att vintersäkrad plats finns 

tillgänglig. 

 

Övriga revideringar av taxan innefattar förslag till en uppräkning ifrån 2021 

års fiskeskeppstaxa med 2 procent, en uppräkning av samtliga förhyrda 

båtplatser med cirka 2 procent samt en uppräkning av gästande båtar med 

2 procent. Varuavgiften uppräknas med 2 procent, vatten med 2 procent 

samt elkostnad med 14 procent. Vinteruppställning samt tilldelad mark 

uppräknas med 3 procent. 

 

Utifrån ovanstående föreslår nämnden en revidering av taxa för 

Träslövsläges hamn 2022 och tills vidare. Ekonomikontoret gör ingen 

annan bedömning än hamn- och gatunämnden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Hamn- och gatunämnden 

Ekonomikontoret 
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 § 133 Dnr KS 2021/0336 

 

Taxa för Varbergs hamn 2022 och tillsvidare 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. fastställa Taxa för Varbergs hamn 2022 och tillsvidare, 

2. taxan gäller från 1 januari 2022 och tillsvidare, 

3. anse uppdraget om att ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att inför 

översyn av taxan 2022 utreda förutsättningar till att under punkt 4.1 

och 4.2 i taxan förlänga respektive förkorta datumperioden för avgiften 

med 1 månad, det vill säga från 1 mars till 30 november samt                    

1 december till 28 februari, beslutat av kommunfullmäktige 17 

november 2020, § 156, som slutfört. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Hamn- och gatunämnden har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för 

Varbergs hamn 2022 och tillsvidare. 

 

Nämnden har inom ramen för revideringen bland annat utrett 

förutsättningarna för en förlängning av datumperioden för båtplats och 

tagit fram ett förslag till ändring av vinterplatstaxa. Förslaget är framtaget 

mot bakgrund av att kommunfullmäktige i november 2020 gav hamn- och 

gatunämnden i uppdrag att inför översyn av taxan 2022 utreda 

förutsättningar till att under punkt 3.4 i taxan förlänga respektive förkorta 

datumperioden för avgiften med 1 månad, det vill säga från 1 mars till 30 

november samt 1 december till 28 februari. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021, § 191. 

Arbetsutskottet 12 oktober 2021, § 403. 

Beslutsförslag 28 september 2021. 

Hamn- och gatunämnden 21 juni 2021, § 53. 

Förslag till revidering av Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn. 

Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2022 och tillsvidare. 

 

Övervägande 
Hamn- och gatunämnden har utifrån en översyn av taxan tagit fram ett 

förslag till ändring av vinterplatstaxa från nuvarande period på 4 månader 

till att taxan betalas per månad, vilket innebär att båtplatsinnehavare kan 

välja antal månader för vinterplats, förutsatt att vintersäkrad plats finns 

tillgänglig. 
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Gällande den delen av taxan som berör handelshamnen föreslår nämnden 

en del förändringar efter dialog med Hallands hamnar. Fartygsavgiften 

föreslås höjas med 16 procent efter en omvärldsanalys som har genomförts 

av Hallands Hamnar. Därtill föreslås avgiften för leverans av färskvatten 

höjas med 80 procent, då nuvarande intäkt inte motsvarar kostnaderna för 

administration, provtagning, dokumentation samt personal. 

 

Övriga mindre revideringar av taxan för Varbergs innerhamn innefattar 

förslag till en uppräkning ifrån 2021 års fartygstaxa som saknar registerton 

med 2 procent samt en uppräkning av samtliga förhyrda båtplatser med 

cirka 2 procent. 

 

Utifrån ovanstående föreslår nämnden en revidering av taxa för Varbergs 

hamn 2022 och tillsvidare. Ekonomikontoret gör ingen annan bedömning 

än hamn- och gatunämnden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Hamn- och gatunämnden 

Ekonomikontoret 
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 § 134 Dnr KS 2021/0337 

 

Taxa för vinterväghållning av gångbanor i 

centralorten 2022 och tillsvidare 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. fastställa Taxa för vinterväghållning av gångbanor i centralorten 2022 

och tillsvidare, 

2. taxan gäller från 1 januari 2022 och tillsvidare. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Hamn- och gatunämnden utför på uppdrag vinterväghållning av gångbanor 

i centralorten. Förutsättningarna för att kunna avropa tjänsten är, förutom 

att fastigheten ligger i centralorten, att något av nedanstående kriterier 

uppfylls: 

 

• Att minst en person som är skriven på adressen eller ägare till 

fastigheten är 65 år eller äldre. 

• Att minst en person som är skriven på adressen eller ägare till 

fastigheten har behovet styrkt genom läkarintyg. 

• Att fastigheten ligger inom ett område begränsat till Magasinsgatan-

Sveagatan-Träslövsvägen-Ringvägen. 

 

I taxan har några formuleringar justerats jämfört med tidigare år. Ett 

exempel är att kriterierna ändrats från skriven på fastigheten till skriven 

på adressen eller ägare till fastigheten. Utöver detta har en del språkliga 

korrigeringar gjorts. Jämfört med tidigare år har även kartbilagorna över 

centralorten och området Magasinsgatan-Sveagatan-Träslövsvägen-

Ringvägen förtydligats. 

 

Taxan föreslås inte räknas upp inför 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021, § 192. 

Arbetsutskottet 12 oktober 2021, § 404. 

Beslutsförslag 28 september 2021. 

Hamn- och gatunämnden 21 juni 2021, § 55. 

Taxa för vinterväghållning av gångbanor i centralorten 2022 och tillsvidare, 

Varbergs kommun. 

Bilaga 1. Bild centralorten. 

Bilaga 2. Bild Magasinsgatan-Sveagatan-Träslövsvägen-Ringvägen. 
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Övervägande 
Inför budget 2021 höjdes priset från 36 kronor per längdmeter exklusive 

moms till 40 kronor per längdmeter exklusive moms, efter att nämnden 

tagit fram en självkostnadskalkyl. Eftersom sista datum ännu inte passerat 

för att anmäla sig som ny kund eller säga upp avtalet inför säsongen 2021–

2022, är effekterna av prisjusteringen ännu inte kända. Om antalet kunder 

och längdmeter är oförändrade innebär det att nämnden debiterar ut cirka 

800 tkr exklusive moms vilket motsvarar självkostnaden för knappt tio 

halkbekämpnings- och snöröjningsinsatser. Med ovannämnda i beaktande 

föreslår nämnden ingen uppräkning av priset inför 2022. Ekonomikontoret 

gör ingen annan bedömning än hamn- och gatunämnden. 

 

På arbetsutskottet kommer ledamöterna överens om att i taxan förtydliga 

hänvisningen till respektive kartbilaga, det vill säga att Bilaga 1. avser 

Centralorten och Bilaga 2. avser Magasinsgatan-Sveagatan-Träslövsvägen-

Ringvägen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Hamn- och gatunämnden 

Ekonomikontoret 
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 § 135 Dnr KS 2021/0338 

 

Taxa för ansökan om öppningsanmälan 2022 

och tillsvidare 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. fastställa Taxa för ansökan om öppningsanmälan 2022 och tillsvidare, 

2. taxan gäller från 1 januari 2022 och tillsvidare. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Inför år 2021 införde Varbergs kommun taxa för öppningsanmälan, även 

kallat schakttillstånd eller grävtillstånd. I taxan ingår en reglering av vite 

vid skador på träd i samband med grävarbete, mot bakgrund av att det 

förekommer att träd skadas eller tas bort utan tillstånd vid grävarbeten. 

 

Inom ramen för ett kommungemensamt utvecklingsarbete kring 

standardarbetssätt vid ledningsarbeten arbetades en ersättningsmodell för 

ersättning vid borttagande av träd fram under 2020. Taxan för 

öppningsanmälan föreslås nu justeras i enlighet med den gemensamma 

ersättningsmodellen. I föreslagen taxa tas hänsyn till trädens stamomkrets 

utifrån tre nivåer. Taxan för 2021 baserades på två nivåer. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021, § 193. 

Arbetsutskottet 12 oktober 2021, § 405. 

Beslutsförslag 28 september 2021. 

Hamn- och gatunämnden 21 juni 2021, § 51. 

Taxa för ansökan om öppningsanmälan 2022 och tillsvidare. 

Alnarpsmodellen.  

 

Övervägande 
Hamn- och gatunämnden ser ett stort värde i att inom kommunen tillämpa 

enhetliga ersättningsnivåer och standardiserade bedömningsgrunder. 

Befintlig ersättningsmodell för beräkning av vite vid skador på träd tar 

hänsyn till trädens stamomkrets utifrån två nivåer. Nämndens förslag till 

ändring av ersättningsmodell för beräkning av vite tar hänsyn till trädens 

stamomkrets utifrån tre nivåer. Den nya föreslagna ersättningsmodellen 

bedöms bidra till såväl en enhetlighet inom kommunen som en högre  
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transparens och tydlighet vid beräkning av vite för träd som skadas eller tas 

bort utan tillstånd i samband med grävarbeten. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Hamn- och gatunämnden 

Ekonomikontoret 
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 § 136 Dnr KS 2021/0420 

 

Ändring av avgifter enligt alkohollagen och lag 

om tobak och liknande produkter 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. fastställa avgifter enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande 

produkter, 

2. avgifterna gäller från och med 1 januari 2022, 

3. från år 2023 årligen reglera avgifterna med, för verksamheten, enligt 

KPI, 

4. ge socialnämnden tillåtelse att, om det finns särskilda skäl i det enskilda 

fallet med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov eller 

övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka en avgift enligt 

alkohollagen eller lag om tobak och liknande produkter, 

5. ge socialnämnden tillåtelse att besluta om anpassningar av avgifterna, 

med anledning av förändringar i lagar, förordningar och föreskrifter, 

som inte innebär att den allmänna nivån på taxan förändras. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erland Linjer (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 13 november 2018, § 191, att justera 

kommunens uttag av prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och 

lag om tobak och liknande produkter. 

 

Socialnämnden har nu uppmärksammat att de antagna prövningsavgifterna 

enligt alkohollagen (2010:1622) nedan benämnd AL och lagen (2018:2088) 

om tobak och liknande produkter, benämnd LTLP, behöver revideras. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021, § 194. 

Arbetsutskottet 12 oktober 2021, § 400. 

Beslutsförslag 27 september 2021. 

Socialnämnden 26 augusti 2021, § 115. 

Bilaga – Revidering avgifter AL och LTLP. 

 

Övervägande 
Socialnämndens förslag till revidering framgår av röd markering i bilaga. 
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Ändrat/utvidgat befintligt tillstånd har delats upp på två poster, mindre 

ändring av tillstånd respektive större ändring av tillstånd. Motiveringen till 

detta är att nämnden vid uppföljning av ärendetyper funnit att vissa 

ändringar är mindre och föranleder mindre arbetsinsats för ett få in ett 

komplett beslutsunderlag, medan andra ärenden innebär större ändringar 

som medför en större arbetsinsats och tidsåtgång. Nämnden har stämt av 

nivåerna för prövningsavgifter med övriga kommuners tillståndsenheter 

inom Halland och funnit att förslaget ligger på en rimlig nivå. Kungsbacka, 

Falkenberg och Halmstad har delat upp avgiften på det sätt som nu 

föreslås. 

 

När ett försäljningsställe avser att påbörja försäljning av folköl, och därmed 

inkommer med en anmälan om detta till kommunens tillståndsmyndighet 

föranleder det omgående en hel del arbete från myndighetens sida. Det rör 

sig till exempel om registrering av objekt och kontaktinformation, utskick 

av information, dekaler, egenkontrollprogram och tillsyn/insyn av 

försäljningsställe. Nämnden föreslår därför att myndigheten ska ha 

möjlighet att ta ut en första tillsynsavgift redan vid anmälan, då arbetet 

påbörjas och kostnaderna uppstår. Den föreslagna avgiften ska vara 

kopplad till de resurser som krävs från myndigheten vid själva anmälan, 

varför försäljningsstället därefter även ska debiteras löpande vid den 

kommande årliga debiteringen av tillsynsavgift, för framför allt det årliga 

tillsynsarbetet och därtill kopplad administration. I majoriteten av fallen 

kommer debiteringen ske olika kalenderår, men det kan i undantagsfall 

inträffa att ett försäljningsställe, just vid uppstarten, debiteras två 

tillsynsavgifter samma kalenderår. 

 

Nämnden kommer skriftligen informera samtliga tillståndshavare om de 

nya avgifterna och från vilket datum de börjar gälla. Avgifter tas inte ut 

retroaktivt. Nämnden kommer följa upp avgiftsuttagen när de reviderade 

avgifterna varit i kraft i cirka ett år. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Socialnämnden 

Ekonomikontoret 
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 § 137 Dnr KS 2021/0417 

 

Ändring av avgift i hemsjukvården 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. godkänna att personer med insatsen personlig assistans som är 

inskrivna i hemsjukvården ska exkluderas hemsjukvårdsavgift utifrån 

grundprincipen i LSS om att funktionsnedsättning inte ska innebära 

merkostnader, 

2. godkänna att barn och ungdomar fram till 18-årsdagen ska exkluderas 

hemsjukvårdsavgift, 

3. ändringen gäller från 1 januari 2022.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Reservation  
Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Ing-Marie Berggren Gustafsson (S), 

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

Anders Friebe (S), Jenny Bolgert (S), Anton El Raai (S), Malin Kjellberg (S), 

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

Britt Jansson Bensköld (S), Håkan Johannesson (S), Katarina  

Eiderbrant (S) Kent Norberg (S), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Erik 

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

Nathansson (SD), Andreas Havasi (SD), Robert Petersson (SD), Ulf 

Gunnarsson (SD), Lasse Sundberg (V), Björn Mellquist (V), Gerhard 

Eriksson (V), Ingela Svensson (V) reserverar sig mot beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erland Linjer (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Jana Nilsson (S) och Lasse Sundberg (V) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag med tillägget att hemsjukvårdsavgift inte ska tas 

ut av personer från 85 års ålder. 

 

Erik Hellsborn (SD) föreslår att avgiften ska tas bort helt och hållet. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 
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Ordförande konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och 

att motförslag ska utses till huvudförslaget. 

 

Ordförande ställer Jana Nilssons (S) med fleras förslag mot Erik  

Hellsborns (SD) förslag och konstaterar att Jana Nilssons (S) med fleras 

förslag utgör motförslag till huvudförslaget. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande ordning: 

Ja-röst för bifall till Jana Nilssons (S) med fleras förslag. 

Nej-röst för bifall till Erik Hellsborns (SD) förslag. 
 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Jana Nilssons (S) med fleras förslag med 

22 ja-röster, 7 nej-röst och 31 avstår. 

 

Ja-röster Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Ing-Marie Berggren 

Gustafsson (S), Turid Ravlo Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda 

Berggren (S), Anders Friebe (S), Jenny Bolgert (S), Anton El Raai (S), Malin 

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

Isaksson (S), Ann-Britt Jansson Bensköld (S), Håkan Johannesson (S), 

Katarina Eiderbrant (S) Kent Norberg (S) och Birgitta Sagdahl  

Wildtberg (S), Lasse Sundberg (V), Björn Mellquist (V), Gerhard  

Eriksson (V) och Ingela Svensson (V). 

 

Nej-röster Erik Hellsborn (SD), Björn Lindström (SD), Olle Hällnäs (SD), 

Patrick Nathansson (SD), Andreas Havasi (SD), Robert Petersson (SD) och 

Ulf Gunnarsson (SD). 

 

Avstår gör 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), Gösta 

Bergenheim (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), 

ViviAnne Johansson (C), Tobias Carlsson (L), Cecilia Rönn (L), 

Marianne Nord-Lyngdorf (L), Karl-Johan Wiktorp (L), Morgan Börjesson 

(KD), Roger Kardemark (KD), Ann-Kristin Herdell (KD), Karl-Gunnar 

Svensson (KD) och Mikael Bonde (-). 

 

Kommunfullmäktige godkänner därefter följande ordning:  

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) med fleras förslag. 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige 2021-11-16 26 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag med 30 ja-

röster och 30 nej-röster. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst enligt 

kommunallagen 5 kapitlet 56 §, och röstade enligt kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Ja-röster 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), Gösta 

Bergenheim (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), 

ViviAnne Johansson (C), Tobias Carlsson (L), Cecilia Rönn (L), 

Marianne Nord-Lyngdorf (L), Karl-Johan Wiktorp (L), Morgan  

Börjesson (KD), Roger Kardemark (KD), Ann-Kristin Herdell (KD) och 

Karl-Gunnar Svensson (KD). 

 

Nej-röster Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Ing-Marie Berggren 

Gustafsson (S), Turid Ravlo Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda 

Berggren (S), Anders Friebe (S), Jenny Bolgert (S), Anton El Raai (S), Malin 

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

Isaksson (S), Ann-Britt Jansson Bensköld (S), Håkan Johannesson (S), 

Katarina Eiderbrant (S) Kent Norberg (S) och Birgitta Sagdahl  

Wildtberg (S), Erik Hellsborn (SD), Björn Lindström (SD), Olle  

Hällnäs (SD), Patrick Nathansson (SD), Andreas Havasi (SD), Robert 

Petersson (SD), Ulf Gunnarsson (SD), Lasse Sundberg (V), Björn  

Mellquist (V), Gerhard Eriksson (V), Ingela Svensson (V) och Mikael  

Bonde (-).  
 

Beskrivning av ärendet 

Hemsjukvård och personlig assistans 

Överenskommelsen om hemsjukvård mellan de halländska kommunerna 

och Region Halland har till syfte att säkerställa en god vård i hemmet på 

primärvårdsnivå för personer som inte kan ta sig till vårdcentral. 

 

Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade, LSS. Det är ett personligt utformat stöd som ges åt 

personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar 

behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov. En av de 

viktigaste principerna i LSS är att den assistansberättigade inte ska ha 

merkostnad för sin funktionsnedsättning. I insatsen personlig assistans 

ingår inte hälso- och sjukvård, men för en stor del av kunderna i Varbergs 

kommun finns hälso- och sjukvårdsbehov relaterat till den aktuella 

funktionsnedsättningen. Ibland handlar det om egenvårdsinsatser som 

utförs enligt LSS, men många gånger är det också fråga om hälso- och 

sjukvård som kräver delegering från legitimerad personal. För att värna om  
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och främja den enskildes inflytande och självbestämmande samt bibehålla 

en hög kontinuitet utförs generellt dessa hälso- och sjukvårdsinsatser av de 

personliga assistenterna. 

 

Avgift för hemsjukvård 

Kommunfullmäktige beslutade om avgift för kommunal hemsjukvård 17 

mars 2020, § 44. Avgiften infördes i hemsjukvården 1 april 2020. Avgiften 

är 302 kronor (2021) per påbörjad månad för personer som är inskrivna i 

den kommunala hemsjukvården. Samma avgift gäller även för patienter 

som får enstaka hembesök på uppdrag av vårdcentralerna. Avgiften är 

oberoende av hur många besök som görs av hemsjukvården under en 

månad. Avgiften gäller för patienter i alla åldrar, alltså även barn. 

Avgiften för hemsjukvård ingår i det högkostnadsskydd som kommunen 

har för sociala insatser enligt socialtjänstlagen, exempelvis hemtjänst. Den 

ingår dock inte i regionens högkostnadsskydd. Insatser enligt LSS är 

avgiftsfria. Detta innebär att alla som har insatser enligt LSS och är 

inskrivna i hemsjukvården alltid måste betala specifikt för hemsjukvård. 

 

Arbetsutskottet beslutade 12 oktober 2021, § 406, att återremittera ärendet 

med hänvisning till att beskriva de ekonomiska konsekvenserna av att 

exkludera personer 85 år eller äldre från hemsjukvårdsavgift. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021, § 195. 

Arbetsutskottet 19 oktober 2021, § 429. 

Beslutsförslag 13 oktober 2021. 

Socialnämnden 26 augusti 2021, § 113. 

 

Övervägande  
Socialnämnden skriver att införandet av avgiften har lett till att en del 

kunder som omfattas av personlig assistans valt att skriva ut sig från 

hemsjukvården då de själva, eller den som ansvarar för att bevaka den 

enskildes rätt eller förvaltning av egendom, exempelvis förälder eller god 

man, inte vill betala. Att personer till följd av en ökad kostnad väljer att inte 

vara inskrivna i hemsjukvården motsäger syftet med 

hemsjukvårdsöverenskommelsen och dess utgångspunkt att det är 

individens behov som ska styra hälso- och sjukvårdens utformning. 

 

Avgiften innebär merkostnader för funktionsnedsättning, vilket strider mot 

grundprinciperna inom LSS. 

 

Socialnämnden föreslår även att barn och ungdomar fram till sin 18-årsdag 

ska exkluderas från att betala hemsjukvårdsavgift. 
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Idag är cirka 40 procent av de inskrivna i kommunens hemsjukvård 85 år 

eller äldre. Nämndens intäkter från avgifter i hemsjukvården är cirka 100 

tkr per månad. En avgiftsbefrielse för personer 85 år eller äldre skulle leda 

till minskade intäkter med drygt 40 tkr per månad eller max 500 tkr per år, 

förutsatt att alla inskrivna i hemsjukvården betalar lika stor avgift. Värt att 

notera är att avgiften för hemsjukvården ingår i maxtaxan. Enligt 

socialförvaltningen är det rimligt att anta att det är en större andel av de 

över 85 år som når upp till maxtaxan, än de som är yngre än 85 år.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Socialnämnden 

Ekonomikontoret 
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 § 138 Dnr KS 2021/0419 

 

Höjning av avgiften för matabonnemang 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. godkänna en höjning av avgiften för matabonnemang från en tolftedel 

av 0,773 gånger prisbasbeloppet per månad till en tolftedel av 0,850 

gånger prisbasbeloppet per månad, för kunder i Varbergs kommun, 

2. avgiftshöjningen gäller från 1 januari 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erland Linjer föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Avgiften för matabonnemang tas ut för kunder som bor på särskilt boende, 

trygghetsplatser, korttidsboende, växelvård samt vissa LSS- och 

psykiatriboenden. Avgiften debiteras antingen som månadskostnad, 

dygnskostnad eller enstaka måltider. 

 

Avgifterna för matabonnemang räknas varje år upp utifrån att 

prisbasbeloppets förändras. Någon övrig höjning av avgiften har inte gjorts 

sedan år 2002. Nuvarande avgift är 3 067 kronor per månad (motsvarar en 

tolftedel av 0,773 gånger nuvarande basbelopp på 47 600 kronor). 

 

För kunder som bor på särskilt boende delas avgiften in i en fast del, 2 470 

kronor, och en rörlig del, 597 kronor. Den fasta delen baseras på 

Konsumentverkets kostnadsberäkning gällande livsmedel. Resterande del 

är en rörlig del och ingår i beräkning av avgiftsutrymmet. Om kunden inte 

har utrymme att betala kan nedsättning göras på den rörliga delen. Även 

kunder som vistas på växelvård kan få tillgodoräkna sig den fördyrade 

kostnaden om den överstiger 200 kronor per månad. För övriga kunder 

med matabonnemang är hela avgiften fast och någon nedsättning är inte 

möjlig. 

 

Socialnämnden köper tillagning av mat från serviceförvaltningen och dessa 

kostnader har ökat med cirka 1,5 mnkr (cirka 20 procent) mellan åren 

2020–2021. De ökade kostnaderna hänför sig bland annat till öppnandet av 

ett nytt tillagningskök. Därav föreslår socialnämnden en höjning av avgiften 

för matabonnemang med 10 kronor per dygn från och med 1 januari 2022. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021, § 196. 

Arbetsutskottet 12 oktober 2021, § 407. 

Beslutsförslag 27 september 2021. 

Socialnämnden 26 augusti 2021, §114. 

 

Övervägande 
På grund av ökade kostnader från serviceförvaltningen föreslår 

socialnämnden en höjning av avgiften för matabonnemang från en tolftedel 

av 0,773 gånger prisbasbeloppet till en tolftedel av 0,850 gånger 

prisbasbeloppet per månad för kunder i Varbergs kommun samt att 

avgiftshöjningen ska gälla från 1 januari 2022. 

 

Nuvarande avgift beräknas som en tolftedel av 0,773 gånger 

prisbasbeloppet, vilket för 2021 innebär en avgift på 3 067 kronor per 

månad. En höjning av avgiften med 10 kr per dag innebär en justering till 

en tolftedel av 0,850 gånger prisbasbeloppet. 

 

Socialnämnden kommer att revidera tillämpningsanvisningar för 

avgiftshöjningen utifrån det beslut som fattas. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Socialnämnden 

Ekonomikontoret 
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 § 139 Dnr KS 2021/0433 

 

Taxor för hyror och avgifter för kultur- och 

fritidsverksamheten 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. fastställa Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2022, 

2. taxorna gäller från och med 1 januari 2022, 

3. från år 2023 årligen reglera taxorna med SKR:s prisindex för kommunal 

verksamhet, övrig förbrukning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Reservation  
Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Ing-Marie Berggren Gustafsson (S), 

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

Anders Friebe (S), Jenny Bolgert (S), Anton El Raai (S), Malin Kjellberg (S), 

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

Britt Jansson Bensköld (S), Håkan Johannesson (S), Katarina  

Eiderbrant (S) Kent Norberg (S), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Lasse 

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

Svensson (V) reserverar sig mot beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Språng (C) och Sven Andersson (M) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Jenny Bolgert (S) föreslår att  

1. taxorna årligen räknas upp med PKV för övrig förbrukning och den 

årliga regleringen behöver inte tas upp för nytt beslut enbart för att 

reglera avgiftens storlek vid prisförändringar 

2. godkänna förslag till taxor för hyror och avgifter som gäller från 2022 

(kulturskolans avgifter från hösten 2022) förutom den del som avser 

höjning på 1 procent av taxor och avgifter som avser 

fritidslokaler/anläggningar, avsnitt 1–10. 

 

Lasse Sundberg (V) föreslår enligt Jenny Bolgerts (S) förslag med tillägget 

att kulturskolan ska vara avgiftsfri. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstning begärs. 

 

Ordförande konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och 

att motförslag ska utses till huvudförslaget. 

 

Ordförande ställer Jenny Bolgerts (S) förslag mot Lasse Sundbergs (V) 

förslag och konstaterar att Jenny Bolgerts (S) förslag utgör motförslag till 

huvudförslaget. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande ordning. 

 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Jenny Bolgerts (S) förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 38 ja-

röster och 22 nej-röster. 

 

Ja-röstar 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), Gösta 

Bergenheim (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), 

ViviAnne Johansson (C), Tobias Carlsson (L), Cecilia Rönn (L), 

Marianne Nord-Lyngdorf (L), Karl-Johan Wiktorp (L), Morgan  

Börjesson (KD), Roger Kardemark (KD), Ann-Kristin Herdell (KD), Karl-

Gunnar Svensson (KD), Erik Hellsborn (SD), Björn Lindström (SD), Olle 

Hällnäs (SD), Patrick Nathansson (SD), Andreas Havasi (SD), Robert 

Petersson (SD), Ulf Gunnarsson (SD) och Mikael Bonde (-). 

 

Nej-röstar Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Ing-Marie Berggren 

Gustafsson (S), Turid Ravlo Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda 

Berggren (S), Anders Friebe (S), Jenny Bolgert (S), Anton El Raai (S), Malin 

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

Isaksson (S), Ann-Britt Jansson Bensköld (S), Håkan Johannesson (S), 

Katarina Eiderbrant (S) Kent Norberg (S), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), 

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

Svensson (V). 

 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om förslag på taxor för hyror och 

avgifter för kultur- och fritidsverksamheten 2022. Taxorna har räknats upp 

med prisindex för kommunal verksamhet, övrig förbrukning, 1,7 procent. 
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Utöver indexregleringen föreslås följande förändringar i taxereglementet: 

• Taxor och avgifter som avser fritidslokaler/anläggningar (avsnitt 1–10) 

räknas upp med ytterligare 1 procent för att hantera det årliga 

effektiviserings- och besparingskravet.  

• Taxorna under allmänhetens åkning lämnas oförändrade i jämförelse 

med föregående år. 

• En ny taxa för stämning av flygel och repetitionstaxa införs på 

kulturavdelningen. 

• Biblioteksavgifterna räknas inte upp, kopieringsavgiften sänks från 4 

kronor till 3 kronor och taxan för videofilmer och DVD höjs med 50 

kronor (förkommet material). Det införs också begränsningar av antalet 

lånade medier per låntagare (100 styck) samt antal möjliga 

reservationer (30 styck) på biblioteken. 

• Vissa ändringar och förtydliganden har genomförts under boknings- 

och hyresregler kopplat till arrangemangslokaler kultur (markerat med 

grönt). 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021, § 197. 

Arbetsutskottet 19 oktober 2021, § 408. 

Beslutsförslag 27 september 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden 30 augusti 2021, § 96. 

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2022. 

 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden skriver att förslaget är väl genomarbetat och 

ingår som en del av budgeten 2022. En större genomlysning av taxor- och 

bidragsbestämmelser är planerad att genomföras under kommande år, 

enligt tidigare beslut. 

 

Ekonomikontoret gör ingen annan bedömning än kultur- och 

fritidsnämnden förutom i den del som avser punkt 12 på sidan 4 i 

bestämmelserna. Nämndens förslag om att Eventuella avvikelser från 

taxereglementet kan ske vid specialarrangemang utöver det vanliga och 

beslutas av kultur- och fritidsförvaltningen ändras från kultur- och 

fritidsförvaltningen till Kultur och fritidsnämnden.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag:   Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomikontoret 
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 § 140 Dnr KS 2021/0432 

 

Riktlinje för kommunala bidrag 2022 avseende 

kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till riktlinje avseende 

kommunala bidrag 2022 inom nämndens verksamhetsområde. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C), Jenny Bolgert (S), Cecilia 

Rönn (L), Sven Andersson (M), Lasse Sundberg (V), Carl- Magnus 

Wikelund (C), Ingela Svensson (V) och Anton El Raai (S) förslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med 

följande ändringar  

• att definierad könstillhörighet stryks från punkten 2 under Allmänna 

bestämmelser 

• att punkten 3 under Särskilda bestämmelser för idrotts- och 

fritidsområdet stryks i sin helhet. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Erik Hellsborns (SD) förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 49 ja-

röster och 7 nej-röster och 4 avstår. 

 

Ja-röstar 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), Gösta 

Bergenheim (M), Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C), Eva  
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Pehrsson-Karlsson (C), Christian Persson (C) , Katarina Sundvall (C) Stefan 

Stenberg (C), Carl-Magnus Wikelund (C), Harald Lagerstedt (C), 

ViviAnne Johansson (C), Tobias Carlsson (L), Cecilia Rönn (L), 

Marianne Nord-Lyngdorf (L), Karl-Johan Wiktorp (L), Mikael Bonde(-), 

Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Ing-Marie Berggren Gustafsson (S), 

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

Anders Friebe (S), Jenny Bolgert (S), Anton El Raai (S), Malin Kjellberg (S), 

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

Ann-Britt Jansson Bensköld (S), Håkan Johannesson (S), Katarina  

Eiderbrant (S) Kent Norberg (S), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Lasse 

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

Svensson (V). 

 

Nej-röstar Erik Hellsborn (SD), Björn Lindström (SD), Olle Hällnäs (SD), 

Patrick Nathansson (SD), Andreas Havasi (SD), Robert Petersson (SD) och 

Ulf Gunnarsson (SD). 

 

Avstår gör Morgan Börjesson (KD), Roger Kardemark (KD), Ann-

Kristin Herdell (KD) och Karl-Gunnar Svensson (KD). 

 

Beskrivning av ärendet 
Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet ges bidrag i huvudsak till 

föreningar men det finns också stödformer som kan sökas av andra 

organisationer.  

 

För att kunna söka stöd från kultur- och fritidsnämnden finns ett antal 

grundläggande bestämmelser och kriterier som årligen fastställs av 

kommunfullmäktige. Bestämmelserna och riktlinjerna finns angivna i 

riktlinjen för kommunala bidrag.  

 

Inför 2022 föreslås ett fåtal ändringar eller tillägg. 

 

• Dokumentet byter, i enlighet med riktlinje för styrdokument i Varbergs 

kommun, namn från Kommunala bidragsbestämmelser till Riktlinje för 

kommunala bidrag. 

• I allmänna bestämmelser, punkt 2, har ett tillägg gjorts: Verksamheten 

ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta, oavsett kön eller 

definierad könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion, 

annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning. I 

• I allmänna bestämmelser har punkt 13 lagts till: Om en bidragstagande 

förening eller annan organisation verkar i strid med denna riktlinje 

kan kultur- och fritidsnämnden komma besluta att återkalla det 

bidrag som erhållits. 

• Utmärkelser och externt jämställdhetspris har tagits ur dokumentet och 

kommer att regleras i en separat riktlinje. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021, § 198. 

Arbetsutskottet 19 oktober 2021, § 42. 

Beslutsförslag 12 oktober 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden 30 augusti 2021, § 93. 

Förslag till riktlinje för kommunala bidrag 2022. 

 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en 

större översyn av riktlinjen inför 2022. Översynen pågår men kommer inte 

vara klar förrän under 2022 och kommer då ligga till grund för riktlinjen 

som kommer gälla 2023. I väntan på den större översynen är mindre 

justeringar gjorda inför 2022. 

 

Bedömningen är att justeringarna är relevanta och förslaget är väl 

genomarbetat.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomikontoret 
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 § 141 Dnr KS 2021/0454 

 

VA-taxa 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. fastställa VA-taxa 2022 för Varbergs kommun, 

2. taxan gäller från 1 januari 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Sjöholm (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Varberg Vatten AB har beslutat om förslag till VA-taxa för Varbergs 

kommun 2022.  

 

VA-taxan består i huvudsak av två sorters avgifter; anläggningsavgifter och 

brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift i samband med 

anslutning till det allmänna VA-anläggningen. Avgiften är tänkt att spegla 

den genomsnittliga kostnaden som krävs för att bygga ut VA i ett område. 

Brukningsavgifter baseras på förbrukning av olika tillhandahållna 

vattentjänster. 

 

Anläggningsavgift 

Verksamheten förväntas fortsatt investera i stor omfattning vilka 

huvudsakligen finansieras genom lån. Genom att gradvis höja 

anläggningsavgiften skapas förutsättningar för en ökad självfinansiering av 

framtida investeringar vilket sänker bolagets finansiella risker, ökar 

täckningsgraden och ökar rättvisan mellan befintliga kunder och framtida 

tillkommande kunder. Täckningsgraden är det procentuella förhållandet 

mellan uppskattade intäkter från anläggningsavgiften och 

investeringsutgifterna. Anläggningsavgiften föreslås höjas med 5 procent 

vilket förväntas ge en uppskattad genomsnittlig täckningsgrad på cirka 85 

procent. 

 

Brukningsavgift 

Bolaget kommer under planeringsperioderna 2022 till 2032 att investera 

omfattande i verksamheten och kapitalkostnaderna, i form av avskrivningar 

och räntekostnader, kommer successivt öka. På grund av 

kostnadsökningarna föreslås därav VA-taxans brukningsavgift att höjas 

med cirka 3 procent för verksamhetsåret 2022. Föreslagen taxejustering är 

lägre än tidigare års planerade taxejustering för år 2022, främst relaterat till 
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lägre kapitalkostnader på grund av förskjutna investeringar samt låga 

marknadsräntor. 

 

Övriga taxejusteringar (konstruktion) 

Konstruktionsförändringar enligt nytt basförslag: 

Svenskt Vatten har arbetat fram ett nytt så kallat basförslag för VA-taxan. 

Förslaget har under året varit ute på remiss och färdigt förslag förväntas 

publiceras under hösten och kommer då att arbetas in i bolagets VA-taxa 

för år 2022. Förändringarna får ingen ekonomisk påverkan. 
 

Justering av Information om ABVA 

Då Svenskt vattens publikation p95 Råd vid mottagande av avloppsvatten 

från industri och annan verksamhet uppdaterats under 2019 föreslås 

kapitel Riktlinjer för utsläpp av avloppsreningsvatten från verksamheter i 

ABVA justeras utifrån dessa rekommendationer. Justeringarna berör 

främst avloppsvattnets beskaffenhet och parametrar som kan påverka 

reningsprocesserna och/eller slamkvaliteten. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021, § 199. 

Arbetsutskottet 12 oktober 2021, § 409. 

Beslutsförslag 27 september 2021. 

Varberg Vatten AB 16 september 2021, § 70. 

Bilaga 1. Varberg Vatten AB:s VA-taxa, förslag till förändringar inför 2022. 

Bilaga 2. Varberg Vatten AB Taxeutfall olika kundkategorier. 

Bilaga 3. Information om ABVA Varberg. 

Bilaga 4. VA-taxa 2022 Varberg Vatten AB. 

 

Övervägande 
Varberg Vatten AB anger i sitt förslag till fullmäktige att bolaget under 

planeringsperioderna 2022 till 2032 kommer att göra omfattande 

investeringar i verksamheten, vilket gör att framtida taxejusteringar 

kommer behöva göras. 
 

Övervägande avseende taxeökning 2022 har balanserats både utifrån 

budgeterade kostnader samt framtida investeringar och därav 

tillkommande avskrivningar och räntekostnader. Föreslagen taxejustering 

förväntas generera ett överskott för verksamheten som enligt plan skall 

fonderas för framtida matchning av tillkommande kapitalkostnader för 

beslutade eller planlagda investeringsprojekt. 
 

Bolaget har för avsikt att på sikt sträva åt en genomsnittlig täckningsgrad 

(procentuellt förhållande mellan intäkter från anläggningsavgift och 

investeringsutgift) på 100 procent avseende anläggningsavgifterna vilket 

föranleder en trolig framtida justering av anläggningstaxan i bolaget. 
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Ekonomikontoret gör ingen annan bedömning än Varberg Vatten AB. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Varberg Vatten AB 

Ekonomikontoret 
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 § 142 Dnr KS 2021/0455 

 

Avfallstaxa 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. fastställa de taxor som ingår i avfallstaxa 2022 för Varbergs kommun, 

2. taxorna gäller från 1 januari 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Sjöholm (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Varberg Vatten AB har beslutat om förslag på avfallstaxor 2022 för 

Varbergs kommun. 

 

Hämtning av hushållsavfall 

Taxan föreslås justeras med 10 procent för år 2022. Höjningen fördelas lika 

så att viktavgiften höjs med 10 procent och grund- och hämtningsavgifterna 

också med 10 procent. 

 

Tömning av slam 

Taxan föreslås höjas med 2,5 procent. 

 

Återvinningscentraler, grönavfallsabonnemang och hämtning av 

grovavfall 

Taxorna föreslås vara oförändrade och ligga kvar på samma nivå som 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021, § 200. 

Arbetsutskottet 12 oktober 2021, § 410. 

Beslutsförslag 27 september 2021. 

Varberg Vatten AB 16 september 2021, § 71. 

Bilaga 1. Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2022. 

Bilaga 2. Avfallstaxa 2022 för verksamheter i Varberg.  

Bilaga 3. Taxa för Varbergs återvinningscentraler, grovavfall och 

abonnemang för trädgårdsavfall 2022. 

 

Övervägande 
Varberg Vatten AB skriver i sitt förslag till kommunfullmäktige att 

avfallsverksamheten inte får gå med över- eller underskott under längre tid.  
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För verksamheten prognostiseras ett underskott för 2021 och bolaget 

bedömer att det krävs en kraftigare taxehöjning för år 2022 för att hålla en 

balans i verksamheten.  

 

Verksamhetens ackumulerade underskott till kollektivet prognostiseras till 

9,8 mnkr för 2021. För att balansera verksamhetens långsiktiga resultat 

föreslås taxan justeras med 10 procent för år 2022. 

 

Gällande tömning av slam så bedrivs verksamheten på entreprenad där 

ersättningen till entreprenören indexregleras årligen. För år 2022 beräknas 

indexökningen till 3,5 procent. Taxan föreslås höjas med 2,5 procent. 

 

Ekonomikontoret gör ingen annan bedömning än Varberg Vatten AB. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Varberg Vatten AB 

Ekonomikontoret 
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 § 143 Dnr KS 2020/0589 

 

 

Budget 2022 och långtidsplan 2023-2026 för 

Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. hantera budgetärendet i enlighet med Hanteringsordning budget 2022 

2. fastställa skattesatsen för år 2022 till 20,33 kronor 

3. fastställa finansiella mål för kommunkoncernen: 

a. Årets resultat för kommunkoncernen ska, efter finansiella poster, 

som ett genomsnitt uppgå till minst 265 miljoner kronor per år för 

perioden 2018–2026. 

b. Soliditeten för kommunkoncernen ska vid planperiodens slut uppgå 

till minst 37 procent. 

4. fastställa finansiella mål för kommunen: 

a. Årets resultat för kommunen ska som ett genomsnitt uppgå till 

minst 200 miljoner kronor per år för perioden 2018–2026. 

b. Årets strukturella resultat ska för varje enskilt år uppgå till minst 1 

procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 

c. Soliditeten för kommunen (exklusive pensionsåtagande i 

ansvarsförbindelse samt skulder avseende kommunala bolag) ska 

vid planperiodens slut uppgå till minst 60 procent. 

5. i övrigt godkänna budget 2022 och plan 2023–2026 

6. bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av 

kommunstyrelsens ofördelade medel 

7. kommunkoncernens totala låneram för 2022 får vara högst 6,7 

miljarder kronor, inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB 

8. omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2022: 

a. kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna, det vill säga 

öka kommunkoncernens skulder under år 2022, med totalt 900 

miljoner kronor. Delegat medges teckna dessa lån. 

b. kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under 2022. Delegat medges teckna dessa lån. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Reservation  
Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Ing-Marie Berggren Gustafsson (S), 

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

Anders Friebe (S), Jenny Bolgert (S), Anton El Raai (S), Malin Kjellberg (S), 
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Lennart Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), Lennart Isaksson (S), Ann-

Britt Jansson Bensköld (S), Håkan Johannesson (S), Katarina  

Eiderbrant (S) Kent Norberg (S) och Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) 

reserverar sig till förmån för eget förslag till budget. 

 

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

Nathansson (SD), Andreas Havasi (SD), Robert Petersson (SD), Helen 

Alexborn (SD) och Ulf Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för eget 

förslag till budget. 

 

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

Svensson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till budget. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att hantera budgetärendet i enlighet med 

Hanteringsordning budget 2022. 

  

Ann-Charlotte Stenkil (M), Christofer Bergenblock (C), Tobias Carlsson (L), 

Morgan Börjesson (KD) Hanna Netterberg (M), Cecilia Rönn (L), Stefan 

Stenberg (C), Sven Andersson (M), Harald Lagerstedt (C), Katarina 

Sundvall (C), Lena Språng (C), Roger Kardemark (KD), Eva Pehrsson-

Karlsson (C), Anne Antonsson (M), Christian Persson (C), Ulrika  

Eriksson (M), Erland Linjer (M), Karl-Gunnar Svensson (KD), Micael 

Åkesson (M), Carl-Magnus Wikelund (C) och Karl-Johan Wiktorp (L) 

föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag, det vill säga Alliansens förslag 

till budget 2022 och plan 2023-2026 för Varbergs kommun.  

 

Jana Nilsson (S), Katarina Eiderbrant (S), Kent Norberg (S), Turid Ravlo 

Svensson (S), Jeanette Qvist (S), Ann-Britt Jansson Bensköld (S), Anton El 

Raai (S), Anders Friebe (S), Linda Berggren (S), Malin Kjellberg (S), Ing-

Marie Berggren Gustafsson (S), Tomas Johansson (S), Lennart  

Isaksson (S), Jenny Bolgert (S) och Lennart Johansson (S) föreslår bifall till 

Socialdemokraternas förslag till budget 2022 och plan 2023-2026 för 

Varbergs kommun. 

 

Erik Hellsborn (SD), Olle Hällnäs (SD) och Andreas Havasi (SD) föreslår 

bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 och plan  

2023-2026 för Varbergs kommun. 

 

Lasse Sundberg (V), Gerhard Eriksson (V) och Ingela Svensson (V) föreslår 

bifall till Vänsterpartiets förslag till budget 2022 och plan 2023-2026 för 

Varbergs kommun. 

 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer fråga om bifall eller avslag till eget förslag  
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och finner det bifallet. 

 

Ordförande konstaterar att det föreligger fyra förslag till budget. 

 

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. 

 

Ordförande ställer Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och 

Vänsterpartiets förslag mot varandra och konstaterar att 

Socialdemokraternas förslag utgör motförslag till huvudförslaget. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ordförande konstaterar att motförslag ska utses till Socialdemokraternas 

förslag. 

 

Ordförande ställer Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets förslag mot 

varandra och konstaterar att Sverigedemokraternas förslag utgör 

motförslag till Socialdemokraternas förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande ordning: 

Ja-röst för bifall till Sverigedemokraternas förslag. 

Nej-röst för bifall till Vänsterpartiets förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt Sverigedemokraternas förslag med 8 

ja-röster, 4 nej-röster och 49 avstår. 

 

Ja-röstar Erik Hellsborn (SD), Björn Lindström (SD), Olle Hällnäs (SD), 

Patrick Nathansson (SD), Andreas Havasi (SD), Robert Petersson (SD), 

Helen Alexborn (SD) och Ulf Gunnarsson (SD). 

 

Nej-röstar Lasse Sundberg (V), Björn Mellquist (V), Gerhard Eriksson (V) 

och Ingela Svensson (V). 

 

Avstår gör 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), Gösta 

Bergenheim (M) ,Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C), Eva 
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Pehrsson-Karlsson (C), Christian Persson (C) , Katarina Sundvall (C) Stefan 

Stenberg (C), Carl-Magnus Wikelund (C), Harald Lagerstedt (C), 

ViviAnne Johansson (C), Tobias Carlsson (L), Cecilia Rönn (L), 

Marianne Nord-Lyngdorf (L), Karl-Johan Wiktorp (L), Morgan  

Börjesson (KD), Roger Kardemark (KD), Ann-Kristin Herdell (KD), Karl-

Gunnar Svensson (KD), Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Ing-Marie 

Berggren Gustafsson (S), Turid Ravlo Svensson (S), Tomas Johansson (S), 

Linda Berggren (S), Anders Friebe (S), Jenny Bolgert (S), Anton El Raai (S), 

Malin Kjellberg (S), Lennart Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), 

Lennart Isaksson (S), Ann-Britt Jansson Bensköld (S), Håkan  

Johannesson (S), Katarina Eiderbrant (S) Kent Norberg (S), Birgitta 

Sagdahl Wildtberg (S) och Mikael Bonde (-). 

 

Kommunfullmäktige godkänner därefter följande ordning: 

Ja-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag 

Nej-röst för bifall till Sverigedemokraternas förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt Socialdemokraternas förslag med 18 ja-

röster, 8 nej-röster och 35 avstår. 

 

Ja-röstar Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Ing-Marie Berggren 

Gustafsson (S), Turid Ravlo Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda 

Berggren (S), Anders Friebe (S), Jenny Bolgert (S), Anton El Raai (S), Malin 

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

Isaksson (S), Ann-Britt Jansson Bensköld (S), Håkan Johannesson (S), 

Katarina Eiderbrant (S) Kent Norberg (S) och Birgitta Sagdahl Wildtberg 

(S). 

 

Nej-röstar Erik Hellsborn (SD), Björn Lindström (SD), Olle Hällnäs (SD), 

Patrick Nathansson (SD), Andreas Havasi (SD), Robert Petersson (SD), 

Helen Alexborn (SD) och Ulf Gunnarsson (SD). 

 

Avstår gör 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), Gösta 

Bergenheim (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), 

ViviAnne Johansson (C), Tobias Carlsson (L), Cecilia Rönn (L), 

Marianne Nord-Lyngdorf (L), Karl-Johan Wiktorp (L), Morgan  

Börjesson (KD), Roger Kardemark (KD), Ann-Kristin Herdell (KD), Karl-

Gunnar Svensson (KD), Lasse Sundberg (V), Björn Mellquist (V), Gerhard 

Eriksson (V), Ingela Svensson (V) och Mikael Bonde (-). 

 

Kommunfullmäktige godkänner därefter följande ordning: 
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Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 30 ja-

röster, 18 nej-röster och 13 avstår. 

 

Ja-röstar 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), Gösta 

Bergenheim (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), 

ViviAnne Johansson (C), Tobias Carlsson (L), Cecilia Rönn (L), 

Marianne Nord-Lyngdorf (L), Karl-Johan Wiktorp (L), Morgan  

Börjesson (KD), Roger Kardemark (KD), Ann-Kristin Herdell (KD) och 

Karl-Gunnar Svensson (KD). 

 

Nej-röstar Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Ing-Marie Berggren 

Gustafsson (S), Turid Ravlo Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda 

Berggren (S), Anders Friebe (S), Jenny Bolgert (S), Anton El Raai (S), Malin 

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

Isaksson (S), Ann-Britt Jansson Bensköld (S), Håkan Johannesson (S), 

Katarina Eiderbrant (S) Kent Norberg (S) och Birgitta Sagdahl  

Wildtberg (S). 

 

Avstår gör Erik Hellsborn (SD), Björn Lindström (SD), Olle Hällnäs (SD), 

Patrick Nathansson (SD), Andreas Havasi (SD), Robert Petersson (SD), 

Helen Alexborn (SD), Ulf Gunnarsson (SD), Lasse Sundberg (V), Björn 

Mellquist (V), Gerhard Eriksson (V), Ingela Svensson (V) och Mikael  

Bonde (-). 

 

Beskrivning av ärendet 
Budget- och uppföljningsprocesserna ska stödja kommunens styrmodell 

och bidra till god ekonomisk hushållning. 

 

Genom Budget 2022 och plan 2023–2026 beslutar fullmäktige om 

skattesats, finansiella mål för kommunkoncernen och kommunen, mål och 

uppdrag för nämnder och bolag att arbeta utifrån samt drifts- och 

investeringsramar för nämnderna. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 26 oktober 2021, § 201. 

Kommunfullmäktiges presidium 4 november 2021, § 2. 

Förhandling enligt MBL § 11, 21 oktober 2021. 
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Förhandling enligt MBL § 19, 14 oktober 2021. 

Arbetsutskottet 12 oktober 2021, § 399. 

Beslutsförslag 30 september 2021. 

Budget 2022 och plan 2023–2026 för Varbergs kommun. 

Socialdemokraternas förslag till budget 2022 och plan 2023–2026 för 

Varbergs kommun.  

Sverigedemokraternas förslag till budget 2022 och plan 2023–2026 för 

Varbergs kommun. 

Vänsterpartiets förslag till budget 2022 och plan 2023–2026 för Varbergs 

kommun. 

Nämndernas underlag till budget 2022 och plan 2023-2026.  

 

Övervägande 
Styrning och ledning i Varbergs kommun utgår från kommunens 

styrmodell. I styrmodellen ges en övergripande helhetsbild av hur 

verksamheten i kommunkoncernen leds och styrs, hur arbetet planeras och 

följs upp och vilka krav som ställs på nämnder och bolag. Genom 

styrmodellen förtydligas att det är fullmäktiges strategiska målområden och 

prioriterade mål som tillsammans med fullmäktiges finansiella mål, utgör 

ramverket för en god ekonomisk hushållning i Varberg. Målet är att 

verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att 

ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade 

normer. 

 

Lag om kommunal bokföring och redovisning anger att mål och riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning ska följas upp och utvärderas för hela den 

kommunala koncernen. Från och med budgetåret 2022 beslutar därför 

kommunfullmäktige om finansiella mål både för kommunkoncernen i sin 

helhet och för primärkommunen. Målen är satta för att kommunen ska 

klara av den ekonomiska utmaning det innebär att växa till en befolkning 

på 80 000 invånare fram till mitten av 2030-talet. Ökningen i invånarantal 

kräver stora investeringar i kommunal service, bostäder och infrastruktur 

men resulterar samtidigt i stora exploateringsintäkter. De finansiella målen 

för kommunkoncernen ska garantera en oförändrad finansiell ställning 

efter planperiodens slut och baseras på de kommunala bolagens 

ägardirektiv samt uppsatta finansiella mål för kommunen. 

 

Ekonomi och verksamhet  

Genom de mål, uppdrag, drifts- och investeringsramar som anges i Budget 

2022 och plan 2023–2023 förväntas både finansiella mål och mål för 

verksamheten uppnås. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomikontoret 
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 § 144 Dnr KS 2021/0016 

 

 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1.  godkänna redovisning av meddelanden för perioden 20 oktober 2021 – 

16 november 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över meddelanden för perioden 20 oktober 2021 –  

16 november 2021. 

 

KS 2021/0028-3 

Protokoll Räddningstjänsten Väst direktionen 4 oktober 2021. 

 

KS 2021/0487-1 

Granskningsrapport - Räddningstjänsten Väst delårsrapport 2020. 

 

KS 2021/0002-102 

Tackbrev till kommunfullmäktige från Eva Berntsson Melin för 

uppmärksammande med blommor vid Kaj Berntssons begravning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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