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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Plats och tid Stadshus A, lokal Högtidssalen, kl. 13.30-15.10 

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)  

Lukas Nord Axelsson (S)  

Erik Hellsborn (SD)  

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Peter Sjöholm (M) 

Micael Åkesson (M) 

Christian Persson (C) 

Cecilia Rönn (L) 

Jenny Bolgert (S) 

Lasse Sundberg (V) 

Andreas Havasi (SD) 

 

 

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör 

Josefin Winnfors, kanslichef, § 68 

Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 69 

Malin Ung, budgetchef, § 69 

Lisbeth Klingvall, kommunsekreterare 

Utses att justera Jeanette Qvist (S) 

Sekreterare Lisbeth Klingvall Paragraf 68-85, 87-95 

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M)  

Justerande Jeanette Qvist (S)   
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 § 68 Dnr KS 2022/0077 
 

Information om flyktingmottagande 

Kommundirektör Carl Bartler informerar om lagrådsremiss och 

flyktingmottagande i Varberg.  

 

Justitiedepartementet har remitterat ett utkast till lagrådsremiss med 

förslag på åtgärder för att ordna tillräckligt många boendeplatser samt 

åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för 

skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s 

massflyktsdirektiv.  

 

Varbergs kommun är inte en av remissinstanserna för lagrådsremissen, 

men kommer att skicka ett remissvar ändå. Då remissvaret inte kan avvakta 

ordinarie beslutsprocess så kommer ett ordförandebeslut tas. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 69 Dnr KS 2021/0486 
 

Planeringsförutsättningar inför budget 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. fastställa planeringsförutsättningar inför budget 2023. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Planeringsförutsättningarna är en del i kommunens budgetprocess. Syftet 

med dokumentet är att tydliggöra de mål, uppdrag och ekonomiska 

förutsättningar som nämnder och bolag har att förhålla sig till nästa år. 

 

Prognos över befolkningens utveckling och sammansättning är ett viktigt 

underlag vid såväl beräkning av kommunens skatteintäkter, som planering 

av kommunala verksamheter. Befolkningsprognos för åren 2022–2037 har 

tagits fram i samarbete med Sweco och finns med som bilaga till 

planeringsförutsättningarna. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 19 april 2022, § 174. 

Beslutsförslag 4 april 2022. 

Planeringsförutsättningar inför Budget 2023. 

Varberg befolkningsprognos 2022–2037. 

Demografimodell i Varbergs kommun. 

 

Övervägande 
Det är av stor vikt att budgetprocessen stödjer ett långsiktigt 

förhållningssätt och på bästa sätt verkar för en god ekonomisk hushållning. 

Mål, uppdrag och ekonomiska förutsättningar för nästkommande år 

tydliggörs genom kommunstyrelsens beslut om planeringsförutsättningar 

inför budget 2023. Budgetberedningens arbete under hösten kan på så vis 

ha ett mer långsiktigt perspektiv. 

 

Budget 2022 och plan 2023–2026 omfattade för första gången hela 

kommunkoncernen. Ytterligare ett steg i en gemensam planeringsprocess 

för nämnder och bolag tas nu genom dessa kommunkoncerngemensamma 

planeringsförutsättningar. 

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

Ekonomikontoret 
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 § 70 Dnr KS 2020/0149 

 

Justerad simskoletaxa 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. fastställa revidering av ”Taxor för hyror och avgifter, bad- och 

simanläggningar” under punkt 1.2. ”Avgifter för skolor, föreningar med 

flera” från nuvarande lydelse Undervisningsbassänger, 

gruppverksamhet, 10 kr/deltagare + 200 kr/grupp max 12 personer, 

till lydelse Undervisningsbassäng samt 50-m bassäng, 

gruppverksamhet simskola 10 kr/deltagare + 200 kr/grupp max 12 

personer. 

 

Reservation  
Jeanette Qvist (S), Katarina Eiderbrant (S), Kent Norberg (S), Turid  

Ravlo-Svensson (S) och Lukas Nord Axelsson (S) reserverar sig mot 

beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Qvist (S) föreslår följande tillägg till beslutet: kultur- och 

fritidsnämndens budgetram för 2022 justeras med 200 000 kr för att täcka 

kostnader som uppstått i samband med upphandling av privat aktör för 

bad- och simverksamheten.   

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag 

och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets  

förslag. 

 

Ordförande ställer därefter fråga om bifall eller avslag på Jeanette Qvists  

(S) tilläggsförslag och konstaterar avslag på tilläggsförslaget. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunstyrelsen godkänner följande ordning: 

Ja-röst för avslag på Jeanette Qvists (S) tilläggsförslag. 

Nej-röst för bifall på Jeanette Qvists (S) tilläggsförslag. 

 

Med 8 ja-röster för avslag på Jeanette Qvists (S) förslag och 5 nej-röster för 

bifall på Jeanette Qvists (S) förslag avslås tilläggsförslaget. 
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Beslutande Ja Nej 

Ann-Charlotte Stenkil (M) X   

Hanna Netterberg (M) X   

Erland Linjer (M) X   

Christofer Bergenblock (C) X   

Lena Språng (C) X   

Tobias Carlsson (L)  X   

Morgan Börjesson (KD) X  

Jeanette Qvist (S)  X 

Katarina Eiderbrant (S)  X 

Kent Norberg (S)  X 

Turid Ravlo-Svensson (S)  X 

Lukas Nord Axelsson (S)  X 

Erik Hellsborn (SD) X  

Summa 8  5  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2020, § 86, om Taxor för hyror och 

avgifter, bad- och simanläggningar, för perioden 1 januari 2021 till och 

med 31 augusti 2028. 

 

När beslutade taxor och avgifter implementerats har det enligt kultur- och 

fritidsnämnden, framkommit att deltagande i simskola subventioneras 

olika beroende på vilken bassäng den bedrivs i. Denna skillnad påverkar 

såväl föreningars möjlighet att bedriva simskola som vårdnadshavares 

kostnad för barns deltagande. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför 

en justering av taxan. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 19 april 2022, § 179. 

Beslutsförslag 27 mars 2022. 

Kultur- och fritidsnämnden 28 februari 2022, § 26. 

Taxor för hyror och avgifter, bad- och simanläggningar. 

 

Övervägande 
Simskoleanordnare har i uppstarten av simskolan på Pingvinen 

uppmärksammat att den av kommunfullmäktige antagna avgiften för att 

bedriva simskoleverksamhet i 50-metersbassängen påverkat både 

anordnarens möjlighet att bedriva simskola och vårdnadshavares kostnad 

för barns deltagande. Detta då anordnarens avgift för simskoleverksamhet 

är högre i 50-metersbassängen än i undervisningsbassängerna. 
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Kultur- och fritidsnämnden menar därför att en ändring behöver göras i 

Taxor för hyror och avgifter, bad- och simanläggningar så att all 

föreningsdriven simskola omfattas av samma taxa oavsett vilken bassäng 

som verksamheten bedrivs i. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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Reservation från Socialdemokraterna gällande 
ärende 6: Justerad simskoletaxa, 22-04-26. 
 
 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet om att avslå vårt 
tilläggsförslag om att föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
 

- Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2022 justeras med 
200 000 kr för att täcka kostnader som uppstått i samband med 
upphandling av privat aktör för bad- och simverksamhet. 

 
 
I samband med upphandlingen av privat aktör för att driva bad- och 
simanläggningar i Varbergs kommun fattades beslut om taxor för hyror och 
avgifter för bad- och simanläggningar. Taxorna utgjorde en grund för 
upphandlingen och bärigheten i att lämna anbud att driva anläggningarna. 
Simskoleavgiften höjdes för att på så vis göra det så lönsamt som möjligt för 
att få ett bra anbud. Så också taxorna för att hyra simhallen. I taxorna 
ingick att föreningar ska betala hyra, men också inträde per elev om de 
bedriver simskola i 50 meters bassängen.  
 
Detta påpekade vi Socialdemokrater redan innan upphandling och vid 
beslut om de nya taxorna. Vi påtalade att det inte är möjligt för en ideell 
förening att ha så stora utgifter. Föräldrar kommer att välja den privata 
aktörens simskola före en förenings simskola när föreningen måste ta ut 
högre avgifter pga inträdena. Nu har även majoriteten upptäckt ”detta 
misstag” och därför föreslås nu ändring av taxorna.  
 
Problemet är att det blir Kultur- och fritidsnämnden som får stå för de extra 
kostnaderna om 200 000 kronor. Vi anser att det borde vara kommunen 
som helhet som ska stå för kostnaden då upphandlingen var en del av 
omställnings- och besparingspaketet och att nämndens ram i samband med 
detta beslut minskades. Konsekvensen blir annars att annan viktig 
verksamhet inom nämndens verksamhetsområde blir drabbad, vilket vi 
anser är fel. 
 
För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen 
 
 
 
Jeanette Qvist, 2e vice ordf. i Kommunstyrelsen (S) 
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 § 71 Dnr KS 2022/0136 

 

Kompensation till hamn- och gatunämnden för 

slopade avgifter för uteserveringar under första 

halvåret 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. kompensera hamn- och gatunämnden med 640 000 kronor för 

uteblivna intäkter avseende disponering av kommunens mark för 

uteserveringar för första halvåret 2022. 

2. kompensationen om 640 000 kronor tas ur kommunstyrelsens konto 

för ofördelade medel 2022.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 16 februari 2021, § 22, att under 2021 ge 

nämnderna möjlighet att fatta beslut om anstånd med och nedsättning av 

avgifter och taxor inom nämndernas ansvarsområde, utifrån den särskilda 

situation som var med pandemin Covid-19. Covid-19 följer verksamheterna 

även in i 2022.  Restaurangnäringen vittnar om en fortsatt starkt negativ 

påverkan av pandemin. Återhämtningen av de stora inkomstbortfall man 

haft på grund av pandemin fortsätter påverka verksamheterna negativt. Det 

kommer att ta tid att återhämta sig och att det därmed föreligger fortsatt 

risk för framtida konkurser i branschen.  

 

Hamn- och gatunämnden har haft en dialog där man från näringsidkare 

mottagit önskemål att hitta möjligheter till avgiftslättnader för 

restaurangnäringen även 2022. Hamn- och gatunämnden har med den 

bakgrunden beslutat att avgiftsbefria upplåtelsen av mark för 

uteserveringar under första halvåret 2022.  

 

Beslutet beräknas innebära ett inkomstbortfall på 640 000 kronor för 

första halvåret 2022 och det är för den summan man söker kompensation 

för hos kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 5 april 2022, § 158. 

Beslutsförslag 8 mars 2022. 
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Hamn- och gatunämnden 21 februari 2022, § 5. 

Kommunfullmäktige 16 november 2021, § 131. 

 

Övervägande 
Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 

tillhandahåller. Det ankommer på fullmäktige att anta dessa avgifter och 

besluta om grunderna för avgiftssättningen. I Varbergs kommun antas 

avgifter och taxor årligen i samband med budget. Kommunens avgifter för 

sådana upplåtelser beslutades 16 november 2021 då kommunfullmäktige 

antog Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2022 och tills vidare.  

 

Varbergs kommun tar genom beslutet i hamn- och gatunämnden initiativ 

till en förbättrad ekonomisk möjlighet för restaurangnäringen att hantera 

pågående pandemis negativa påverkan på verksamheten och samhället. 

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

Näringslivs- och destinationskontoret 
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 § 72 Dnr KS 2022/0141 
 

Hantering av prognosticerat underskott 2022 för 
socialnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. meddela socialnämnden att direkta merkostnader till följd av pandemin 

kommer att avskrivas vid reglering av nämndens över- och underskott i 

samband med helårsbokslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Qvist (S), Erland Linjer (M) och Morgan Börjesson (KD) föreslår 

bifall till arbetsutskottets förslag. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden aviserade i samband med februarirapporten en 

prognosticerad avvikelse för helåret på 10 mnkr. Avvikelsen förklaras till 

största delen av merkostnader kopplat till pandemin men även till mindre 

del kopplat till andra delar i socialnämndens verksamhet. 

 

Med anledning av det prognosticerade underskottet genomfördes ett 

dialogsamtal mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens 

presidium 5 april 2022.  

 

Arbetsutskottet beslutade 5 april 2022, § 147, att ge kommunstyrelsens 

förvaltning i uppdrag att ta fram förslag till beslut avseende hantering av 

underskott som väntas uppstå i socialnämnden med anledning av 

pandemin. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 19 april 2022, § 180. 

Beslutsförslag 6 april 2022.  

 

Övervägande 
Socialnämnden har enligt styrmodell och riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning att vidta anpassningsåtgärder för att nå en budget i balans.  

 

Då pandemin och de direkta kostnader den medför är utanför nämndens 

kontroll förväntas inte anpassningar i övrig verksamhet för att nå ekonomi i 

balans. Underskottet hanteras som del i det samlade resultatet för 

kommunen. Det förväntas inte heller att det negativa resultatet återställs 

under kommande år. 
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Den avvikelse som inte är direkt hänförbar till pandemin har nämnden 

fortsatt att hantera. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 

Socialnämnden 
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 § 73 Dnr KS 2021/0605 
 

Förstudierapport Anslutningar till 
stationsområdet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
1. godkänna förstudierapport Anslutningar till stationsområde, daterad 28 

juni 2021, framtagen av hamn- och gatuförvaltningen på uppdrag av 

kommunstyrelsens förvaltning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Arbetet med att bygga om Västkustbanan med dubbelspår i tunnel genom 

Varberg pågår. I tunnelprojektet ingår att bygga gator och allmän plats 

inom eller i direkt anslutning till stationsområdet. För detta har kommunen 

tillsammans med övriga avtalsparter Trafikverket, Region Halland och 

Jernhusen arbetat fram en systemhandling som ska ligga till grund för 

Trafikverkets genomförande. 

 

Kommunen har genom stadsutvecklingsprojektet satt av medel för att 

anpassa anslutande gator till stationsområdets utformning och 

höjdsättning. Ombyggnad av Östra Hamnvägen väster om stationsområdet 

sker i eget projekt med koppling till utbyggnaden av Västerport och 

Farehamnen. För Birger Svenssons väg i nordost finns ett 

gestaltningsprogram framtaget och ombyggnad är tänkt att ske i takt med 

att kringliggande fastigheter detaljplaneläggs och omvandlas. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning gav i uppdrag till hamn- och 

gatuförvaltningen 2020 att ta fram en förstudie för återstående 

anslutningar till stationsområdet. I uppdraget ingick att utformning och 

höjdsättning av Baggens gränd, delar av Magasinsgatan och Västra 

Vallgatan skulle utredas. Uppdraget omfattades även av Engelbrektsgatan, 

vilken kommer förlängas västerut och bli en del av detaljplaneläggning av 

Jernhusens fastighet i gamla Järnvägsparken. Via Engelbrektsgatans 

förlängning ska även Trafikverkets servicetunnel trafikförsörjas. Förstudien 

skulle även utreda hur föreslagna åtgärder för återstående anslutningar ska 

finansieras. 

 

Arbetet bedrevs av en projektgrupp under ledning av projektledare på 

hamn- och gatuförvaltningen under samverkan med representanter från 

berörda förvaltningar och kommunala bolag. En viktig förutsättning under 

arbetet med förstudien var samordning med det parallella arbetet som 

pågick med förstudien för Östra Hamnvägen. Samordning har även skett 

med Trafikverket och Jernhusen.  
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Förstudien är nu framtagen, förstudierapport Anslutningar 

stationsområdet 28 juni 2021. Förstudiens geografiska avgränsning har 

utökats utifrån det ursprungliga uppdraget för att även omfatta Gamla 

Kyrkbacken, Eskilsgatan, Kungsgatan samt Otto Torells gata.  

 

I förstudien redovisas gestaltning, grov höjdsättning och sektioner för 

respektive gator. Gatorna har delvis gestaltats om för att gång-, cykel- och 

biltrafik kan samsas på ett så säkert sätt som möjligt. Möjliga 

parkeringsytor har markerats och placeringar av grönytor med träd och 

planteringar har lokaliserat med hänsyn till befintliga ledningar och är 

schematiskt redovisade. Höjdsättningen är anpassad till förutsättningen att 

stationsområdets mark kommer att höjas cirka en meter. 

 

Avgränsningar för förstudien har varit att enbart se på gatornas utformning 

och höjdsättning utan hänsyn till intilliggande mark. Hur anpassning mot 

fastigheterna ska göras behöver tas fram i detaljprojektering av gatorna. 

Förstudien anger att det inledningsvis behöver tas fram en övergripande 

plan över genomförandet, vilken tar hänsyn till stationsområdets tidplan. 

Planeringen behöver också ta hänsyn till trafikplanering och andra 

pågående projekt i närområdet.  

 

Till förstudien hör ett kalkylerat underlag vilket kan ligga till grund för 

kommunens kommande budgetarbete.  

 

Hamn- och gatunämnden beslutade 13 december 2021, § 102, att godkänna 

framtagen förstudie samt översända den till kommunstyrelsen för vidare 

hantering med följande tillägg: 

- I det fortsatta planeringsarbetet för att genomföra de nödvändiga 

åtgärderna som förstudien innefattar behöver förvaltningen ta fram 

en anpassad etapp- och utbyggnadsordning som kan ge stöd till 

kommande års budgetberedning inför budget 2023 och plan 2024-

2027. Inför kommande budgetberedning behöver förvaltningen 

även i samråd med kommunstyrelsens förvaltning ta fram ett förslag 

till fördelning mellan de olika budgetarna för kommunstyrelsen 

respektive nämnden.  

- Etappindelningarna och dess utformning ska godkännas av 

nämnden.  

 

Genomförandet av förstudiens åtgärder kommer utföras i etapper. Den 

första etappen, etapp A omfattar de delar som behöver höjas upp samt som 

behöver vara på plats som nya förbindelser till stationsområdet, se Karta 

etapp A. Etappen består av Västra Vallgatan mellan Engelbrektsgatan och 

Magasinsgatan samt anslutningar som höjdmässigt behöver göras mot 

Engelbrektsgatan, Eskilsgatan och Magasinsgatan. Den omfattar även de 

delvis nya anslutningarna mot stationsområdet via Baggens gränd samt 

anslutningen för gång- och cykeltrafik mot Gamla Kyrkbacken. Etapp A 

avses genomföras under 2024 i samband med att det nya stationsområdet 

byggs ut. För att tidsmässigt samordnas med arbetet med det nya 
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stationsområdet behöver därför projektering påbörjas under 2022. Övriga 

etapper kan utföras efterhand som budgetmedel tilldelas. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 26 april 2022, § 194. 
Beslutsförslag 20 april 2022. 
Karta etapp A. 
Hamn- och gatunämndens beslut, 13 december 2021, § 102. 
Förstudierapport Anslutningar till stationsområde inkl. bilagor, 28 juni  
2021. 
 

Övervägande 
Det nya stationsområdet kommer att påverka de befintliga angränsande 
gatorna och omgivande kvarter. Det är viktigt att det nya stationsområdet 
knyts an till den befintliga bebyggelsen för att få en helhet och samhörighet 
med Varbergs centrum. Stationsområdets mark kommer att höjas cirka en 
meter, vilket medför att anpassningar behöver göras på anslutande gator 
för att gatornas funktioner ska kunna behållas. 
 
I förstudien har tre teoretiskt möjliga alternativ studerats och bedömts: 
 
Det första alternativet är ett nollalternativ, där inga anpassningar görs till 
stationsområdets höjdsättning. Nollalternativet skulle medföra att trafiken 
inte kommer fram, att tillgänglighet till stationsområdet och intilliggande 
kvarter inte finns samt att helheten i form av en sammanhållande 
gestaltning av stadens centrum inte uppnås. Nollalternativet ses inte som 
ett alternativ och har förkastats.  
 
I det andra alternativet har ingen hänsyn tagits till befintligheter. 
Grönytor, gång- och cykelstråk samt gator för biltrafik kan därför gestaltas 
så att en tydlig enhetlighet skulle kunna uppnås men skulle innebära att 
befintligheter i form av ledningar behöver anpassas till den nya 
gatuutformningen. En sådan ledningsomläggning är inte rimlig och 
alternativ två bedöms därför inte genomförbar och har därför förkastats.  
 
Det tredje alternativet med hänsyn till befintligheter har utrett vilka 
möjligheter som finns att anpassa de anslutande gatorna till exempelvis 
befintliga ledningar. Detta har ansetts vara den bäst framkomliga vägen för 
att kunna skapa grönytor med träd och planteringar tillsammans med 
fungerande gång- och cykelstråk samt biltrafik. Förstudien har därför valt 
att arbeta vidare med detta alternativ och är också det enda alternativ som 
kan godtas av alla ingående parter.  
 
Genomförande av förstudiens åtgärder ska ske etappvis. Det är dock 
nödvändigt att åtgärderna för den första etappen, etapp A påbörjas snarast 
för att samordnas med arbetet med det nya stationsområdet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Stadsutvecklingsprojektet 
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 § 74 Dnr KS 2021/0214 

 

Förstudie - tillbyggnad Trönninge skola 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för 

tillbyggnad av Trönninge skola för utökning av 200 elevplatser på 

kommunal fastighet Göingegården 1:31, Trönninge skola. 

2. godkänna en förstudiekostnad om upp till 400 000 kronor och att 

kostnaden belastar förskole- och grundskolenämndens resultatreserv 

om projektet inte genomförs.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Åtgärdsval pågår i samarbete mellan samhällsutvecklingskontoret, förskole- 

och grundskoleförvaltningen samt serviceförvaltningen. Arbetet utgår från 

beslutet om ny skolorganisation som togs av förskole- och 

grundskolenämnden under år 2021, och som därmed behandlas som den 

underliggande behovsanalysen. Syftet med åtgärdsvalet är att identifiera 

befintliga behov och problem, klargöra situationen, analysera 

lösningsalternativ och föreslå val av åtgärd utifrån befolkningsprognos, 

underhållsbehov och förslag om skolans organisation. PM Åtgärdsval 

grundskolor Varbergs kommun – fokus Trönninge skola ska ses som 

underlag för beslut om att genomföra förstudien. 

 

Trönninge skola byggdes för att klara en kapacitet på 800 elever och är en 

av Varbergs senast byggda skolor (färdigställd år 2017). I anslutning till 

skolan finns en fullstor och delbar idrottshall, fullständig inomhusarena för 

friidrott samt gymnastikhall. Trönninge skola ligger i ett expansivt område 

med pågående utbyggnad av bostäder vilket beräknas fortgå så långt 

befolkningsprognosen sträcker sig (år 2036) och framåt. Höstterminen 

2021 fanns 712 elever inskrivna på skolan. Exploaterings- och 

befolkningsprognosen visar tydligt på en fortsatt ökning av bostäder inom 

skolans upptagningsområde vilket ställer krav på fler elevplatser inom en 

nära framtid. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 19 april 2022, § 172. 

Beslutsförslag 6 april 2022. 

PM Åtgärdsval grundskolor Varbergs kommun – fokus Trönninge skola, 4 

mars 2022. 

Förskole- och grundskolenämnden 4 april 2022, § 28. 
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Övervägande 
Förskole- och grundskolenämnden och kommunstyrelsen har godkänt 

uppstart av förstudie för ny skola i nordväst (Tångaberg). Vidare har en ny 

detaljplan initierats och preliminär tidplan med målsättningen att skolan 

ska stå klar för inflyttning höstterminen 2026. I dagsläget tar Trönninge 

skola emot elever från Bläshammar skola för årskurs 7-9 (och innan dess 

för årkurs 6-9, för vilket Trönninge skola dimensionerades), något som 

föreslås ändras när den nya skolan i nordväst står klar. Trönninge skola 

förväntas dock redan år 2024 passera sin kapacitet på 800 elever enligt 

2021 års befolkningsprognos, vilket är två år innan en ny skola i nordväst 

tidigast kan stå färdig.    

 

När den nya skolan i nordväst står på plats kommer Trönninge skola vara 

en genomförd årskurs F-9 skola med eget upptagningsområde genom alla 

stadier. Det innebär att Trönninge skola till en början kommer få ett 

sjunkande elevantal med något färre än 800 elever, men snart kommer 

passera 800 elever på nytt. 

 

Trönninge skola har ett begränsat antal hemklassrum och är byggd för att i 

årskursen F-5 klara maximalt 66 elever per årskurs (33 elever per klass; 

antal elever per klassrum begränsas både av ventilation och klassrummens 

storlek). Tidigare har ett överskott av elever i årskurs F-5 hanterats genom 

att använda klassrum från årskurs 6-9 på skolan, något som inte är hållbart 

på sikt.   

 

I befolkningsprognoserna ser vi ett ökat antal elever i förskoleklass för varje 

ny hösttermin redan från i år. Årskurs 6-9 kommer på sikt avlastas av den 

nya skolan i nordväst och förväntas inom prognosperioden inte överstiga de 

100 elever per årskurs som skolans årkurs 6-9 del är dimensionerad för.  

 

I Kommunfullmäktiges budget 2022, med plan för 2023-2026 finns en post 

för ”Kapacitetshöjande åtgärder grundskoleplatser område Nordväst 

Trönninge” med 10 miljoner kr för etablering av tillfälliga moduler.  

 

Utifrån att det är ett permanent behov av platser som efterfrågas, 

tillsammans med möjlighet till ett snabbt genomförande då detaljplan, 

fastighet med byggrätt redan finns klar, samt sett till att befintliga lokaler 

kan nyttjas effektivt, föreslår samhällsutvecklingskontoret i samarbete med 

förskole- och grundskoleförvaltningen ett en förstudie tas fram i syfte att 

säkra en kapacitet om totalt 1000 elever. Det innebär att skolan får en 

tillbyggnad (lämpligtvis för årskurs 4-5) inom befintlig skolfastighet och 

byggrätt som innehåller klassrum med tillhörande grupprum och för totalt 

200 elever, lärararbetsplatser inklusive mindre pausrum, utrymme för 

”flexverksamhet”, utrymme för fritidsverksamhet/ateljé, kapprum, WC och 

uppehållsyta. 
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Förslaget innebär byggnation av en separat byggnad på uppskattningsvis 

cirka 1500 m2 BTA.  

 

Kapaciteten på nuvarande Trönningeskolan avseende vissa andra lokaler än 

de som föreslås tillskapas är högre än 800 elever och föreslås därför kunna 

användas mer effektivt och på sätt täcka upp för de behov som ökat antal 

elever på skolan innebär. 

 

Förstudien behöver klargöra och säkra god tillgång till matplatser och en 

jämn fördelning av funktioner såsom WC, kapprum med mera utifrån 

gällande krav och verksamhetens behov samt anpassa utemiljön efter den 

nya tillbyggnaden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 

Förskole- och grundskolenämnden 
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 § 75 Dnr KS 2021/0142 

 

VA-utbyggnadsplan 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. anta VA-utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse i Varbergs kommun, 

daterad 5 april 2022, 

2. godkänna VA-utbyggnadsplan återrapportering 2022, daterad 30 

mars 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
VA-utbyggnadsplanen syftar till att se över befintlig bebyggelse där allmänt 

vatten och avlopp kan bli aktuellt på grund av risk för människors hälsa och 

miljö. Planen syftar till att ge en översiktlig bild av vilka områden i 

kommunen som kan ha behov av allmänt VA och kan sedan ligga till grund 

för mer detaljerad planering av VA-utbyggnad.  

 

Ett reviderat förslag på VA-utbyggnadsplan har tagits fram och varit på 

remiss. En uppdaterad VA-utbyggnadsplan föreslås antas.  

 

Återrapportering av åtgärdspunkter visar hur arbetet med VA-

utbyggnadsplanen fortskrider. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag 5 april 2022, § 153. 

Beslutsförslag 11 mars 2022. 

VA-utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse i Varbergs kommun, daterad 5 

april 2022. 

VA-utbyggnadsplan återrapportering 2022, daterad 30 mars 2022. 

Stadsbyggnadskontoret 11 februari 2022. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 14 februari 2022, § 9. 

Vatten- och miljö i Väst AB, VIVAB, 23 februari 2022. 

 

Övervägande 
En förändring som gjorts i den nya VA-utbyggnadsplanen är att kommande 

revideringar av planen ska göras senast vartannat år och vara klar senast 

under mars/april jämt kalenderår. Anledning till förändringen är att det 

behövs mer tid till utredning och analysarbete samt att det inte sker 

förändringar som föranleder revidering och uppdatering årligen. Med 

föreslagen skrivning ska det dock vara möjligt att genomföra revidering 

årligen om behov finns, men det är inte ett krav.  
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En annan förändring är att VA-planområdet Trollåsen föreslås ändras till 

ett VA-uppföljningsområde, i nuvarande plan ligger det som ett 

bevakningsområde. Flertalet fastigheter har organiserat sig och genom VA-

avtal fått kommunalt vatten och spillvatten. Några enstaka fastigheter har 

fortfarande egna lösningar för vatten och avlopp. Området ligger nära en 

känslig recipient (hav och badplats). 

 

Ett par redaktionella ändringar har gjorts i VA-utbyggnadsplanen, bland 

annat har VIVAB:s interna investeringsdokument bytt namn till VA2040 

och det har blivit en utökning av VA-planområden (Källäng) efter LAV 6§ 

beslut. Tabell 1–4 samt figur 6–7 har uppdaterats. En större uppdatering 

har gjorts i tabell 2, där nu samtliga områden med föreningar som har fler 

än 20 hushåll, anslutna till kommunalt VA genom VA-avtal, är listade.   

 

I miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande framfördes vikten av en 

förvaltningsövergripande plan för hur frågor och ansökningar om enskilda 

avloppslösningar ska hanteras inom VA-planområden. I handlingsplanen 

för VA-utbyggnadsplanen för befintlig bebyggelse finns en åtgärdspunkt 

som adresserar denna fråga och dialog har påbörjats. 

 

I VIVAB:s yttrande framförs förslag på ändringar som inte diskuterats i VA-

gruppen. Den större förändringen berör bedömningsmodellen och att inför 

övervägande av klassning av område till utbyggnadsområde ska den 

ekonomiska aspekten beaktas och finnas med som underlag till förslag på 

beslut. Detta förslag är inte förenligt med nuvarande upplägg av VA-

utbyggnadsplanen. Åtgärden behöver diskuteras och förankras i VA-

gruppen och därefter skicka ett utarbetat förslag på remiss till berörda 

förvaltningar och bolag i kommunen. 

 

I VIVAB:s yttrande framkom ett förslag på tidsättning av Torpa Kyrkby. 

Förslaget behöver förankras i VA-gruppen och arbetas in i VA-

utbyggnadsplanen i kommande revideringar. 

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Vatten och miljö i väst AB (VIVAB) 
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 § 76 Dnr KS 2021/0141 

 

VA-plan 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. anta VA-plan för Varbergs kommun plan för allmän och enskild VA-

försörjning i Varbergs kommun, daterad 5 april 2022, 

2. godkänna VA-plan återrapportering 2022, daterad 30 mars 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
VA-planen är ett strategiskt dokument som togs fram mot bakgrund av VA-

försörjningens påverkan på vattenförekomster. Den är ett verktyg för att 

skapa långsiktigt hållbar VA-försörjning och samhällsutveckling i Varbergs 

kommun.  

Ett reviderat förslag på VA-plan har tagits fram som följd av bland annat de 

ändringar som föreslås i kommunens VA-utbyggnadsplan. 

Återrapportering av åtgärdspunkter visar hur arbetet med VA-

utbyggnadsplanen fortskrider. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 5 april 2022, 154. 

Beslutsförslag 2 mars 2022. 

VA-plan för Varbergs kommun plan för allmän och enskild VA-försörjning i 

Varbergs kommun, daterad 5 april 2022. 

VA-plan återrapportering 2022, daterad 30 mars 2022. 

 

Övervägande 
Inför revidering av VA-utbyggnadsplanen år 2022, föreslår förvaltningen 

att kommande revideringar ska genomföras senast vart annat år och vara 

klar senast under mars/april jämt kalenderår. Anledning till förändringen 

är att det behövs mer tid till utredning och analysarbete samt att det inte 

sker förändringar som föranleder revidering och uppdatering årligen. Med 

föreslagen skrivning ska det dock vara möjligt att genomföra revidering 

årligen om behov finns, men det är inte ett krav. 

 

Förändringen av skrivningen i VA-utbyggnadsplanen påverkar vissa 

stycken i VA-planen som uppdaterats för att harmoniera med VA-

utbyggnadsplanen. I tabell 1 har text avseende uppföljning för VA-plan och 

VA-utbyggnadsplan ändrats och kapitel 5.2 sista stycket har tidsangivelsen 

ändrats till att revidering ska vara färdig senast mars-april. 
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Ett par redaktionella ändringar gjorts i VA-planen, bland annat har 

VIVAB:s interna investeringsdokument bytt namn till VA2040, det har 

lagts till vilket åtgärdsprogram för Västerhavet som avses, i tabell 2 har 

föreslagna deltagare för VA-gruppen uppdaterats. Tabell 3 som beskriver 

övergripande åtgärder för VA-planen har uppdaterats efter årets arbete 

med VA-planen. 

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Vatten och miljö i väst AB (VIVAB) 
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 § 77 Dnr KS 2019/0543 

 

Förlängning av tidigare beslutat 
markanvisningsavtal för hotellkvarteret i 
Västerport, etapp 1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna tillägg till markanvisningsavtal för hotellkvarteret inom 

Västerport, etapp 1, del av Getakärr 9:1 och 9:14 samt Briggen 4 och 6 

med Hotell Västerport i Varberg AB avseende förlängning av avtalet till 

och med 31 december 2022.                    

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Markanvisningsavtalet för hotellkvarteret inom detaljplan för Västerport, 

etapp 1, godkändes av kommunstyrelsen 28 april 2020, § 73, och innebär 

att Hotell Västerport i Varberg AB, bolaget, har ensamrätt att under två år 

från undertecknande av avtalet förhandla med Varbergs kommun om 

förvärv av markanvisningsområdet. I det fall avtal om försäljning och 

genomförandet av exploateringen inte har tecknats inom två år måste 

markanvisningsavtalet förlängas för att inte förfalla. 

 

Markanvisningsavtalet löper ut 10 maj 2022 och bolaget har den 10 februari 

2022 inkommit med en begäran om att förlänga befintligt avtal. 

Kommunstyrelsen har möjlighet att förlänga markanvisningen efter detta 

datum om rimliga skäl för detta föreligger.  

 

Tillägget innebär att det tidigare av parterna ingångna 

markanvisningsavtalet förlängs till och med 31 december 2022 med i övrigt 

oförändrade villkor. Förlängningen innebär att parterna kan fortsätta 

pågående förhandling om försäljningen av markanvisningsområdet genom 

bolagsköp och teckna aktieöverlåtelseavtal. Syftet är att kunna genomföra 

markanvisningen i enlighet med tidigare fattade beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 19 april 2022, § 176. 

Beslutsförslag 4 april 2022.  

Begäran om förlängning av markanvisningsavtal, daterad 15 december 2021  

Tillägg till markanvisningsavtal. 

Markanvisningsavtal hotellkvarteret, undertecknat 11 maj 2020.  

Kommunstyrelsen 28 april 2020, § 73. 
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Övervägande 
Under detaljplanearbetets gång uppkom frågeställningar som föranledde 

nya och kompletterande utredningar samt en andra granskning av 

detaljplanen.  

 

Mot bakgrund av detta har tidplanen för detaljplaneprocessen förskjutits. 

Arbetet för bolagets del låg i stort sett vilande i avvaktan på antagande av 

detaljplanen i och med de eventuella justeringar antagen plan kunde 

medföra. Pandemin och dess påverkan på hotellverksamheten i världen har 

varit ytterligare en osäkerhetsfaktor som bolaget behövt ta hänsyn till.   

 

Planen har antagits i kommunfullmäktige men har överklagats till mark- 

och miljödomstolen, vilket innebär att tidplanen förskjutits ytterligare. 

Samhällsutvecklingskontoret bedömer att förskjuten detaljplaneprocess är 

ett rimligt skäl till en förlängning av markanvisningsavtalet och att 

förlängning av markanvisningsavtalet ska tecknas.  

 

Samhällsutvecklingskontoret bedömer att bolaget har goda möjligheter att 

genomföra projektet. Om bolaget väljer att avstå från att utnyttja 

markanvisningen eller uppenbart inte avser/förmår att genomföra 

projektet i den takt eller på det sätt som avses, äger kommunen rätt att 

återta markanvisningen utan någon rätt till ersättning för bolaget. 

Detsamma gäller om bolaget och kommunen inte kommer överens om 

formerna för överlåtelse/försäljning av markanvisningsområdet eller 

utformningen av den byggnation som föreslås bebyggas. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Hotell Västerport i Varberg AB 
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 § 78 Dnr KS 2022/0185 

 

Överlåtelse av exploateringsavtal, Björkäng 1:5 
med flera 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna upprättad överenskommelse om överlåtelse av 

exploateringsavtal för Björkäng 1:5 med flera. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Exploateringsavtalet är tecknat 23 maj 2012 inom fastigheterna Björkäng 

1:5, Björkäng 1:92 samt Björkäng S:2 för detaljplan Björkängs Camping.  

 

Exploateringsavtalet är tecknat med Björkängs Havsbad som sålt 

fastigheterna och verksamheten till Fastigheten Varberg Björkäng 1:5 AB.  

 

Den nya ägaren Fastigheten Varberg Björkäng 1:5 AB har gjort framställan 

om att överta exploateringsavtalet. I exploateringsavtalet, punkt 7, framgår 

att avtalet inte får överlåtas på annan utan den andre partens medgivande. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 19 april 2022, § 177. 

Beslutsförslag 6 april 2022.  

Överlåtelseavtal, undertecknat av motpart 28 mars 2022. 

 

Övervägande 
Samhällsutvecklingskontoret har inga invändningar mot att den nya ägaren 

Fastigheten Varberg Björkäng 1:5 AB övertar exploateringsavtalet. 

Fastigheten Varberg Björkäng 1:5 AB har skrivit på överlåtelseavtalet där de 

övertar ansvaret för samtliga punkter i exploateringsavtalet.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret 

Fastigheten Varberg Björkäng 1:5 AB 
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 § 79 Dnr KS 2021/0269 

 

Policy för arbetsmiljö och hälsa 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. anta Policy för arbetsmiljö och hälsa. 

2. upphäva Varbergs kommuns arbetsmiljö- och hälsopolicy, antagen av 

kommunfullmäktige, 17 november 2009, § 142. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kent Norberg (S) och Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till 
personalutskottets förslag. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet har 3 juni 2021, § 43, beslutat att ge personalkontoret i 

uppdrag att revidera Varbergs kommuns arbetsmiljö- och hälsopolicy 

antagen 17 november 2009, § 142, av kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
Personalutskottet 7 april 2022, § 17. 

Beslutsförslag 24 mars 2022. 

Policy för arbetsmiljö och hälsa. 

Personalutskottet 3 juni 2021, § 43. 

Varbergs kommuns arbetsmiljö- och hälsopolicy, antagen av 

kommunfullmäktige, 17 november 2009, § 142. 

 

Övervägande 
Ett antal mindre redaktionella förändringar föreslås. Det föreslås även att 

skrivningar som handlar om Kommunhälsans uppdrag tas bort, liksom 

skrivningar som hanteras i den redan beslutade riktlinjen om systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

 

Ett tillägg föreslås som handlar om hållbart arbetsliv, för att knyta an till 

övrig styrning som rör det arbetsgivarpolitiska området. Ytterligare ett 

tillägg föreslås för att tydliggöra att olika verksamheter inte ska ha olika 

förutsättningar till god arbetslivskvalitet beroende på någon av 

diskrimineringsgrunderna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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 § 80 Dnr KS 2022/0051 

 

Personal- och hälsobokslut 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. godkänna Personal- och hälsobokslut 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) och Kent Norberg (S) föreslår bifall till 

personalutskottets förslag. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Sedan 2017 har ett personal- och hälsobokslut tagits fram årligen som 

bilaga till kommunens årsredovisning. Föreliggande bokslut är det fjärde 

som sammanställs. Personal- och hälsobokslutet innehåller nyckeltal, 

aktiviteter och analyser inom det personalpolitiska området för det gångna 

året. Syftet med sammanställningen är att ge ett brett, uppdaterat 

kunskapsunderlag om kommunens personalstatus. 

 

Beslutsunderlag 
Personalutskottet 7 april 2022, § 18. 

Beslutsförslag 24 mars 2021  

Personal- och hälsobokslut 2021 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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 § 81 Dnr KS 2022/0131 

 

Fullmakt till representant vid ägarråd samt 

årsstämma 2022 - Inera AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. till Varbergs kommuns valda representant, Joakim Svärdström, 

kommunstyrelsens förvaltning, ge fullmakt och instruktion att vid 

ägarråd samt årsstämma 2022 med Inera AB: 

 

− rösta för fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska 

mål för de närmaste tre räkenskapsåren 

− rösta för fastställande av rambudgeten för verksamheten 

− samt fatta övriga nödvändiga beslut för Inera AB:s ägarråd samt 

årsstämmas genomförande. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun är sedan 2018 delägare i Inera AB. Varje år genomförs 

ett ägarråd, inför bolagets årsstämma, samt en årsstämma. Med anledning 

av det ska Varbergs kommun utse en representant till ägarrådet och 

stämmoombud till årsstämman 2022.  

 

Ägarrådet är Ineras högsta beslutade organ genom vilket ägarna 

gemensamt beslutar om bolagets strategiska inriktning framåt. Ägarrådet 

ska också fastställa ägardirektiv, ägaröverenskommelse samt utse 

styrelseledamöter inför bolagsstämman i Inera AB. Det som beslutas på 

ägarrådet ska sedan bekräftas på Ineras årsstämma. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 5 april 2022, § 159. 

Beslutsförslag 25 februari 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Joakim Svärdström, digitaliseringschef 

Kommunkansliet 
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 § 82 Dnr KS 2022/0061 

 

Fullmakt till stämmoombud 2022 – 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

 

1. till Varbergs kommuns valda ombud ge fullmakt och instruktion att på 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB bolagsstämma 12 maj 2022  

• Rösta för fastställelse av den framlagda resultat- och 

balansräkningen.  

• Rösta för disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

• Rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören. 

• Rösta för en ändrad bolagsordning. 

• Samt fatta övriga nödvändiga beslut för genomförande av 

bolagsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun är sedan 2015 delägare tillsammans med ytterligare 70 

kommuner i det ömsesidiga kommuncaptivet Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB och är därmed kallade till föreningsstämma 12 maj 2022.  

Kommunen har sin egendoms- och ansvarsförsäkring placerad i bolaget. 

  

Av kommunfullmäktige utsett stämmoombud är Stefan Stenberg (C) med 

Jeanette Qvist (S) som ersättare. 

  

Som ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet 

har att företräda kommunen på föreningsstämman. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 19 april 2022, § 182. 

Beslutsförslag 5 april 2022. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB årsredovisning 2021. 

Preliminär dagordning till bolagsstämma 12 maj 2022. 

 

Övervägande 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har bedrivit verksamheten enligt 

uppsatta mål och valda revisorer tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och 

verkställande direktör.  
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Kommunfullmäktige har 19 april 2022, § 67, ställt sig positiv till föreslagna 

förändringar i bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Förändringarna innebär att fler typer av försäkringar kan hanteras, 

namnbyte till Kommunassurans AB samt möjliggöra för digital 

bolagsstämma. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Stefan Stenberg 

Jeanette Qvist 
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 § 83 Dnr KS 2022/0029 
 

Entledigande samt fyllnadsval av ledamot i 
Varbergs kommuns byggnadspris 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. entlediga Linda Berggren (S) från uppdraget som ledamot i Varbergs 

kommuns byggnadspris. 

2. till ny ledamot i Varbergs kommuns byggnadspris utse Kent Norberg 

(S). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Linda Berggren (S) har i skrivelse 1 april 2022 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i Varbergs kommuns byggnadspris. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 4 april 2022. 
Skrivelse från Linda Berggren 1 april 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Varbergs kommuns byggnadspris  

Linda Berggren 

Kent Norberg 

PA-avdelningen 

Kommunkansliet 

 

 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2022-04-26 31 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 84 Dnr KS 2021/0279 

 

Nämndsorganisation 2023-2026 för Varbergs 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. fastställa nämndsorganisation 2023-2026 för Varbergs kommun i 

enlighet med nämndsorganisationskommitténs förslag i 

Nämndsorganisation 2023-2026 daterad 7 oktober 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Inför varje ny mandatperiod ser nämndsorganisationskommittén över 

kommunens nämndsorganisation på uppdrag av kommunfullmäktige. 

 

Med utgångspunkt från det har kommittén under drygt ett år arbetet med 

en översyn av nämndsorganisationen inför ny mandatperiod 2023-2026. 

Arbetet påbörjades med en genomgång av nuvarande organisation vilket 

resulterade i att kommittén beslutade att ge kommunstyrelsens 

personalutskott och kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att se över 

nuvarande arvodesbestämmelser inför ny nämndsorganisation 2023-2026 

samt utreda för- respektive nackdelar med en sammanslagning av 

byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden med tillhörande 

förvaltningar samt en uppdelning av socialnämnden i en individ- och 

familjeomsorgsnämnd och en äldreomsorgsnämnd med tillhörande 

förvaltningar. 

 

Arbetet med uppdragen har fortlöpt under första halvåret 2021 och 1 juni 

2021 presenterades utredningarna för kommittén i sin helhet. Kommittén 

beslutade 21 september 2021, § 8, att inte genomföra några förändringar i 

kommunens nämndsorganisation inför mandatperioden 2023-2026 och 

beslutade 23 november 2021, § 9, att föreslå kommunfullmäktige att 

fastställa nämndsorganisationen för 2023-2026 i enlighet med redovisning 

i dokumentet Nämndsorganisation 2023-2026 daterad 7 oktober 2021.  

 

I dokumentet framgår förutom kommunens nämndsorganisation även de 

övriga val som görs i samband med ny mandatperiod. Kommunfullmäktige 

fastställer den del som avser organisationen för kommunen, val till övriga 

organ redovisas för kännedom. 

 

Kommunstyrelsens beslutade 29 mars 2022, § 61, att återremittera ärendet 

för korrigering i underlaget av antalet ledamöter i förskole- och 

grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Dokumentet har reviderats och antalet ledamöter i förskole- och 
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grundskolenämnden är 13 och antalet ledamöter i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden är 11.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 19 april 2022, § 183. 

Beslutsförslag 31 mars 2022. 

Nämndsorganisation 2023-2026 daterad 7 oktober 2021. 

Nämndsorganisationskommittén 23 november 2021, § 9. 

 

Övervägande 
Nämndsorganisationskommittén har på kommunfullmäktiges uppdrag 

under drygt ett års tid sett över kommunens nämndsorganisation inför 

mandatperiod 2023-2026. Förutom översynen av kommunens 

nämndsorganisation ser kommittén även över de nuvarande 

arvodesbestämmelserna.  

 

Ledamöter i nämndsorganisationskommittén 

Nämndsorganisationskommittén består av kommunstyrelsens 

arbetsutskotts ledamöter samt 1 representant från varje parti i 

kommunfullmäktige som inte finns representerat i arbetsutskottet.  

 

Nämndsorganisationskommitténs arbete 

Inom ramen för kommitténs arbete har följande gjorts: 

 

• En genomgång av kommunens nuvarande nämndsorganisation 2019-

2022 har gjorts. 

• Ett uppdrag till kommunstyrelsens personalutskott har getts om att se 

över nuvarande arvodesbestämmelser inför ny nämndsorganisation 

2023-2026. 

• Ett uppdrag om att utreda för- respektive nackdelar med en 

sammanslagning av byggnadsnämnden och miljö- och 

hälsoskyddsnämnden med tillhörande förvaltningar har getts. 

• Ett uppdrag om att utreda för- respektive nackdelar med en uppdelning 

av socialnämnden i en individ- och familjeomsorgsnämnd och en 

äldreomsorgsnämnd med tillhörande förvaltningar har getts.  

• En dialog har förts om bestämmelser och arvodering för kommunala 

tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet. 

 

Redovisning av beslutade uppdrag 

Arvodesbestämmelser 2023-2026 

Beslutat uppdrag om att se över nuvarande arvodesbestämmelser inför ny 

nämndsorganisation 2023-2026 redovisas i separat ärende. 
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Utreda för- respektive nackdelar med en sammanslagning av 

byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden med 

tillhörande förvaltningar 

I utredningen framgår utredningsuppdraget i sin helhet och innehåller 

metod och deltagare, omvärldsbevakning, nämndskostnader, erfarenheter 

av att starta ny nämnd och förvaltning, för- respektive nackdelar med en 

sammanslagning. Utredningen avslutas med summering. 

 

Utreda för- respektive nackdelar med en uppdelning av 

socialnämnden i en individ- och familjeomsorgsnämnd och en 

äldreomsorgsnämnd med tillhörande förvaltningar  

I utredningen framgår utredningsuppdraget i sin helhet och innehåller 

metod och deltagare, omvärldsbevakning, nämndskostnader, erfarenheter 

av att starta ny nämnd och förvaltning, för- respektive nackdelar med en 

uppdelning av socialnämnden i en individ- och familjeomsorgsnämnd och 

en äldreomsorgsnämnd med tillhörande förvaltningar. Utredningen 

avslutas med summering. 

 

Sammanfattning 

Efter redovisning av utredningarna i nämndsorganisationskommittén har 

kommittén beslutat att inte föreslå några förändringar i kommunens 

nämndsorganisation inför mandatperioden 2023-2026 jämfört med 

nuvarande period 2019-2022. Kommunen nämndsorganisation för 2023-

2026 redovisas i dokumentet Nämndsorganisation 2023-2026 daterad 7 

oktober 2021. 

 

Kommittén föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

nämndsorganisationen 2023-2026 för Varbergs kommun. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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 § 85 Dnr KS 2021/0055 

 

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till 
förtroendevalda i Varbergs kommun 2023-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

1. anta Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i 

Varbergs kommun 2023-2026, 

2. anta Arvoden bilaga A. 

 

Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige 

beslutar enligt ovan 

 

1. att i kommunstyrelsens delegationsordning lägga till följande punkt: 

personalutskottet har att besluta om tolkning och tillämpning av 

bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i 

Varbergs kommun. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Nämndsorganisationskommittén beslutade 1 december 2020, § 5, att ge 

personalutskottet i uppdrag att se över nuvarande arvodesbestämmelser till 

förtroendevalda inför valperioden 2023-2026. 

 

Personalutskottet beslutade 11 februari 2021, § 5, att ge personalkontoret i 

uppdrag att arbetat fram ett förslag till Bestämmelser om ersättningar och 

arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2023-2026. 

 

Arbetet med översynen av bestämmelser om ersättning och arvoden för 

förtroendevalda i Varbergs kommun har pågått under 2021 och 2022 och 11 

februari 2022, § 4, beslutade personalutskottet att föreslå 

nämndsorganisationskommittén att föreslå kommunfullmäktige att anta 

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i 

Varbergs kommun 2023-2026 samt att anta Arvoden bilaga A. 

 

Utöver det föreslår även personalutskottet att under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelserna, att 

kommunstyrelsen beslutar att i kommunstyrelsens delegationsordning 

lägga till att personalutskottet har att besluta om tolkning och tillämpning 

av bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i 

Varbergs kommun, samt att om kommunstyrelsen beslutar enligt ovan, att 

personalutskottet antar Tillämpningsanvisningar till Bestämmelser om 

ersättning och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2023-

2026. 
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Nämndsorganisationskommittén beslutade 15 februari 2022, § 1, att föreslå 

kommunfullmäktige att anta bestämmelserna med tillhörande bilaga.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 29 mars 2022, § 62, att återremittera ärendet 

för att lägga till Parkering i Varbergs Bostads AB i Arvoden bilaga A. 

Dokumentet har reviderats och Parkering i Varbergs Bostads AB finns 

inlagd i dokumentet. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 19 april 2022, 184. 

Beslutsförslag 4 april 2022. 

Bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda i Varbergs 

kommun 2023-2026. 

Förslag till Arvoden bilaga A. 

Bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda i Varbergs 

kommun 2019-2022. 

Arvode bilaga A 2018. 

Nämndsorganisationskommittén 15 februari 2022, § 1. 

Personalutskottet 10 februari 2022, § 4.  

Tillämpningsanvisningar till Bestämmelser om ersättning och arvoden till 

förtroendevalda i Varbergs kommun 2023-2026. 

Tillämpningsanvisningar till Bestämmelser om ersättning och arvoden till 

förtroendevalda i Varbergs kommun 2019-2022. 

 

Övervägande 
Nämndsorganisationskommittén har på kommunfullmäktiges uppdrag 

under drygt ett års tid sett över kommunens nämndsorganisation inför 

mandatperiod 2023-2026. Förutom översynen av kommunens 

nämndsorganisation har kommittén även gett personalutskottet i uppdrag 

att se över nuvarande arvodesbestämmelser för förtroendevalda.  

 

Nämndsorganisationskommitténs arbete 

Inom ramen för kommitténs arbete har följande gjorts: 

 

• En genomgång av kommunens nuvarande nämndsorganisation 2019-

2022 har gjorts. 

• Ett uppdrag till kommunstyrelsens personalutskott har getts om att se 

över nuvarande arvodesbestämmelser inför ny nämndsorganisation 

2023-2026. 

• Ett uppdrag om att utreda för- respektive nackdelar med en 

sammanslagning av byggnadsnämnden och miljö- och 

hälsoskyddsnämnden med tillhörande förvaltningar har getts. 

• Ett uppdrag om att utreda för- respektive nackdelar med en uppdelning 

av socialnämnden i en individ- och familjeomsorgsnämnd och en 

äldreomsorgsnämnd med tillhörande förvaltningar har getts.  
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• En dialog har förts om bestämmelser och arvodering för kommunala 

tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet. 

 

Redovisning av beslutat uppdrag 

Bestämmelser om ersättning och arvoden till förtroendevalda i 

Varbergs kommun 2023–2026 

Beslutat uppdrag om att se över nuvarande Bestämmelser om ersättning 

och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2023-2026 har 

resulterat i att nuvarande bestämmelser har omarbetats och förtydligats.  

 

De största skillnaderna mot nuvarande bestämmelser för 2019-2022 är att 

förtydliganden skett under punkt 4 som främst rör uppdragets roller. I 

förslaget på de nya bestämmelserna har de tillämpningsanvisningar som 

tagits fram under nuvarande mandatperiod införlivats i bestämmelserna. 

Personalutskottet har även beslutat att föreslå att höja procentsatsen för 

ordförande och vice ordförande i Arena Varberg AB.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kf 
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 § 87 Dnr KS 2022/0182 

 

Svar på ansökan om bidrag för att arrangera 
nordiska mästerskapet för OK-jollar 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. anslå 25 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel 

2022 till Varbergs segelsällskap för att anordna nordiska mästerskapen 

i OK-jolle 10 - 12 juni 2022. 

2. bidraget om 25 000 kronor betalas ut under förutsättning att 

arrangemanget anordnas enligt de förutsättningar som anges under 

rubriken övervägande. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs Segelsällskap arrangerar Nordiska Mästerskapen för OK-jollar 10 

- 12 juni 2022. Arrangemanget har sin bas vid segelsällskapets klubbhus på 

Klöven, Getterön och vid småbåtshamnen Getteröns Marina. 

Tävlingsområdet på havet är sydväst om Skrivareklippan. Deltagarantalet i 

NM uppskattas till 60 - 70 båtar. 

 

Varbergs Segelsällskap söker ett kommunalt bidrag på 30 000 kronor. 

Bidraget ska täcka en del av kostnaderna för exempelvis domare, hyra av 

båtar för domare och säkerhet, drivmedel, sjösättningsramper och stöd till 

logi för deltagarna. De 5 000 kronor som överstiger det vanliga bidraget på 

25 000 kronor planeras att gå till de ökade drivmedelskostnaderna för 

säkerhets- och följebåtar.  

 

Segelsällskapet framhåller att Varberg har ett gott rykte som arrangör av 

internationella mästerskap i segling. Vidare anför segelsällskapet att 

rådande pandemi gör att det är svårt att hitta sponsorer till arrangemanget. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 19 april 2022, § 186. 

Beslutsförslag 29 mars 2022.  

Ansökan om bidrag för att arrangera nordiska mästerskapet för OK-jollar 

10 – 12 juni 2022. 

 

Övervägande 
Det är positivt för Varberg med arrangemang som bidrar till utbud av 

aktiviteter för både invånare och besökare. Arrangemanget skapar en 

upplevelse under tidig sommarsäsong och stärker platsvarumärket Varberg 
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inspirerar och bidrar till kommunens attraktionskraft. Bedömningen är 

också att arrangemanget kan skapa besöksnäringsintäkter, vilket genererar 

arbetstillfällen och skatteintäkter. Platsattraktionen stärks genom att 

Varberg upplevs som en aktiv destination. 

 

Platsvarumärket Varberg Inspirerar ska exponeras genom arrangörens 

marknadsföringskanaler i samråd med Näringslivs- och 

destinationskontoret, och arrangören ska erbjuda tävlande och eventuella 

åskådare information om Varbergs utbud för besökare. 

 

Evenemanget ska också anmälas till den kommunala lotsen för företag och 

evenemang. 

 

Kommunen understryker att bidraget betalas ut under förutsättning att 

arrangemanget anordnas under de förutsättningar som anges i ansökan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Varbergs segelsällskap 

Ekonomikontoret 

Näringslivs- och destinationskontoret 
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 § 88 Dnr KS 2020/0341 

 

Rätt att underteckna vissa handlingar, 
firmatecknare med mera 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. bemyndiga följande personer att två i förening enligt nedan att 

underteckna handlingar på kommunens vägnar (firmatecknare)  

 
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil – eller vid dennes 
förfall kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Christofer Bergenblock, 
eller kommunstyrelsens 2:a vice ordförande Jeanette Qvist – med 
kontrasignation av endera kommundirektör Carl Bartler, 
ekonomidirektör Jens Otterdahl Holm, personaldirektör Björn Linder, 
näringslivsdirektör Martin Andersson, samhällsutvecklingsdirektör 
Josefin Selander, kanslichef Josefin Winnfors, kommunjurist Lisa 
Holmdahl Pedersen eller kommunjurist Torbjörn Alfredsson, 
 

2. bemyndiga följande personer att två i förening på kommunens vägnar 

verkställa kommunens utbetalningar och kontoöverföringar  

 
Ekonomidirektör Jens Otterdahl Holm, budgetchef Malin Ung, 
redovisningschef Emma Lundgren, tf. redovisningschef Ingrid 
Halvorsen, ekonom Thomas Wallin, ekonom Maria Ahlqvist, 
ekonomiassistent Christina Bengtsson, ekonomihandläggare Britt-Marie 
Henning, finansekonom Fredrik Andreasson och ekonomiassistent 
Lukas Skoglund, 
 

3. upphäva kommunstyrelsens beslut om rätt att underteckna vissa 

handlingar, firmatecknare med mera 29 mars 2022, § 64. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 29 mars 2022, § 64, att bemyndiga 

kommunstyrelsens ordförande, första vice ordförande och andra vice 

ordförande med kontrasignation av antingen förvaltningens kontorschefer 

eller kommunjurister rätten att underteckna handlingar på kommunens 

vägnar. Kommunstyrelsen beslutade även att bemyndiga tjänstepersoner på 

förvaltningen rätten att verkställa kommunens utbetalningar och 

banköverföringar. 

 

Med anledning av personalförändringar på kommunstyrelsens förvaltning 

föreslås en revidering av tidigare beslut.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 19 april 2022, § 181. 
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Beslutsförslag 4 april 2022. 

Kommunstyrelsen 29 mars 2022, § 64.  

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Namngivna personer i beslutet 

Varbergs Sparbank 
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 § 89 Dnr KS 2021/0603 

 

Svar på remiss gällande Program för 
räddningstjänst med tillhörande delplaner 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. översända yttrande daterat 6 april 2022 till Länsstyrelsen som Varbergs 

kommuns svar på remissen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 

(FSO), 4 kap, 21 § upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet med 

länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen 

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6 §. 

För att implementera den nya förordningen och därmed de förändrade 

beredskapszonerna och tillkommande planeringszon kring svenska 

kärnkraftverk har Länsstyrelsen i Halland genomfört en revidering av 

befintliga planer och upprättat nya enligt följande. 

Program för räddningstjänst (huvudplan) 

• Delplan Utrymning 

• Delplan Strålningsmätning 

• Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter 

• Delplan Kommunikation 

• Delplan Länsstyrelsens fältplats 

• Delplan Sanering 

• Delplan Larm 

Varbergs kommun har fått planerna på remiss för att lämna synpunkter. 

Den statliga ambitionshöjningen med utökade beredskapszoner innebär att 

Varbergs kommun nu ingår i samtliga beredskapszoner för 

kärnenergiberedskapen i Halland.  

Räddningstjänsten Väst har på uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning 

sammanställt Varbergs kommuns yttrande gällande remiss av program för 

räddningstjänst med tillhörande delplaner. Remissen har gått till samtliga 

nämnder och bolag i kommunen.  

Synpunkter och ställningstaganden i detta yttrande grundar sig dels på svar 

från nämnder och bolag, dels på den dialog som föranlett föreslagna 
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beredskapsplaner, där kommunen sedan en lång tid bistått Länsstyrelsen i 

arbetet med beredskapsplanering. Vidare har arbetet med både 

beredskapsplanering och hantering av de remitterade planerna genomförts 

i samråd med beredskapshandläggare i Kungsbacka och Marks kommuner i 

syfte att skapa samstämmighet i svaren. 

I nämndernas svar finns flera frågeställningar som inte tagits med till 

yttrandet till länsstyrelsen då förslagna planer skapar osäkerhet kring 

verksamheternas hantering av frågorna. Detta kommer delvis bli en del i 

det fortsatta arbetet inom kommunen.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 19 april 2022, § 173. 

Beslutsförslag 6 april 2022. 

Yttrande 6 april 2022. 

Varberg Energi AB 26 januari 2022. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 18 februari 2022, § 11. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 17 mars 2022, § 28. 

Hamn- och gatunämnden 21 mars 2022, § 18. 

Socialnämnden 24 mars 2022, § 48. 

Servicenämnden 24 mars 2022, § 20. 

Byggnadsnämnden 24 mars 2022, § 100. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 28 mars 2022, § 25. 

Förskole- och grundskolenämnden 4 april 2022, § 22. 

Remiss – Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, 

Länsstyrelsen 20 december 2021. 

 

Övervägande 
Nedan görs en sammanfattning av några av nämndernas yttranden.  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommenterar att det behövs en samlad 

nationell styrning med uttalat mandat och direktiv. En hantering likt den i 

det föreslagna remitterade underlaget, spridd på allt för många nationella 

myndigheter, regioner, kommuner m.fl. leder till en överlappande, otydlig 

och ibland konfliktbetonad hantering av en krissituation. Detta tenderar att 

leda till fördröjning, oförmåga till beslut och otydlighet kring mandat roller, 

ansvar m.m.  

 

Socialnämnden har verksamhet över hela kommunen som i hög grad skulle 

påverkas vid en kärnteknisk olycka. Verksamheten är av samhällsviktig 

karaktär som i hög grad måste utföras, där flera målgrupper inom 

nämndens ansvarsområde har vård- och omsorgsbehov dygnet runt. Vid en 

eventuell olycka behöver förvaltningen ställa om sina resurser så att dessa 

verksamheter prioriteras och kan utföras.  
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Verksamhet i form av särskilt boende samt hemtjänsttagare finns inom 

inre- och yttre beredskapszon samt planeringszon. Beslut om 

inomhusvistelse får särskilt konsekvenser för de omsorgstagare som har 

behov av vård och omsorg i sitt hem då omsorgspersonal riskerar att inte nå 

dem. Här behöver möjligheten att nå dessa målgrupper särskilt belysas.   

 

Inom verksamheterna finns i hög grad individer som inte kan förflytta sig 

på egen hand och som inte heller kan nyttja de allmänna förflyttningsmedel 

som enligt delplanen finns att tillgå vid en eventuell händelse. 

Bedömningen är att förvaltningen inte har kapacitet till total utrymning på 

egen hand vad avser själva transporten.  

 

Förskole- och grundskolenämnden konstaterar att en kärnteknisk olycka 

skulle få stor påverkan på nämndens verksamheter. En utmaning är att vid 

behov kunna säkerställa materiella och personella resurser för att kunna ta 

hand om barn och elever inom verksamheterna vid en kärnteknisk olycka. 

Vid beslut om inomhusvistelse som innefattar för- och grundskola är 

nämndens verksamheter beroende av att exempelvis el- och 

vattenförsörjning fortsatt fungerar samt att det finns tillgång till 

förnödenheter i den utsträckning som inomhusvistelsen omfattar. 

Verksamheternas lokaler är heller inte anpassade för att erhålla sovplatser i 

den utsträckning som skulle kunna behövas. Troligtvis kan inte 

rekommenderade hygienrutiner efterlevas, specifikt gällande dusch och 

byte av kläder för att minska exponering av radioaktiva ämnen. Vidare finns 

risker kring förmågan att säkerställa barn/elevers eventuella medicinska 

behov samt att det råder oklarheter kring vilken personal som har tillgång 

och kännedom om var jodtabletter förvaras, samt tillåtelse att dela ut dessa 

jodtabletter. 

 

Förskole- och grundskolenämnden finner det sannolikt att vårdnadshavare 

kommer ta sig till verksamheterna för att hämta sina barn, oavsett beslut av 

skyddsåtgärd. I delplanen för utrymning lyfts att återföringen mellan 

vårdnadshavare och barn ska ske vid utrymningsplatserna. Det är viktigt att 

det finns rutiner för dessa scenarier, direktiv/tydliggöranden för vilket 

ansvar personal i verksamheten har och hur dessa ska agera om exempelvis 

vårdnadshavare hämtar barn under pågående evakuering.  

 

Vidare framför nämnden att för att garantera elevernas rätt till utbildning, 

men även att barnomsorg kan erbjudas till de som enligt lag har rätt till det, 

krävs beredskap exempelvis i form av tillfälliga lokaler eller att plats kan 

beredas för barn och elever inom andra verksamheter. 

 

Servicenämnden, i likhet med andra nämnder, ser ett behov av att 

säkerställa personella resurser. Servicenämnden ser en stor risk att 

allmänhet och personal i kommunen ”självevakuerar” och inte finns 
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tillgängliga för arbete på förvaltningens enheter. Det är av vikt att all 

personal i offentlig förvaltning är informerade om sitt uppdrag. 

 

Sammanfattning 

Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och dess 

delplaner innehåller formuleringar som både konkretiserar och 

problematiserar kommunens roll vid en kärnteknisk olycka. Förvaltningen 

ser att det framtagna underlaget i sin helhet är av stort värde för det 

fortsatta planeringsarbetet. 

  

Utifrån nämndernas svar framgår en rad frågeställningar och önskemål om 

förtydliganden, både internt och från länsstyrelsens håll. 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att detta uppstår utifrån det 

utökade ansvar som tillskrivs kommunen samt avsaknad av 

konsekvensbeskrivning av föreslaget tilldelat ansvar och uppgifter. Det är 

svårt att överblicka vad det föreslagna underlaget skulle innebära för de 

olika aktörerna. Oavsett om ansvarsfördelningen blir enligt förslag eller inte 

kommer det krävas stora insatser och ett omfattande arbete internt för att 

säkerställa nödvändig samhällsviktig verksamhet. Vidare anser 

förvaltningen att det genomgående i underlaget finns otydligheter om vad 

som menas med olika begrepp samt vem som ansvarar för en specifik 

uppgift. 

 

De föreslagna planerna bygger på en bild av kommunens ansvar som 

sträcker sig längre än vad lagar och förordningar anger. Förvaltningen 

anser att kommunen inte har möjlighet att ta sig an ofinansierade uppgifter 

inom statlig räddningstjänst utan stöd i lag. Detta bör istället vara centralt 

styrt, organiserat och finansierat. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Länsstyrelsen 

Räddningstjänst Väst 
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 § 90 Dnr KS 2022/0120 

 

Svar på remiss gällande ansökan om 
godkännande som huvudman för grundskola 
vid Nordic International School Varberg 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. översända yttrande daterat 8 april 2022 till Skolinspektionen som 

Varbergs kommuns svar på remissen. 

 

Reservation 
Jeanette Qvist (S), Katarina Eiderbrant (S), Kent Norberg (S), Turid  

Ravlo-Svensson (S) och Lukas Nord Axelsson (S) reserverar sig mot 

beslutet.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Qvist (S) föreslår att översända eget yttrande daterat 19 april 2022 

till Skolinspektionen som Varbergs kommuns svar på remissen. 

 

Christofer Bergenblock (C) och Hanna Netterberg (M) föreslår bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande ordning: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 

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

 

Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 5 nej-röster för Jeanette 

Qvists (S) förslag beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutande Ja Nej 

Ann-Charlotte Stenkil (M) X   

Hanna Netterberg (M) X   

Erland Linjer (M) X   

Christofer Bergenblock (C) X   

Lena Språng (C) X   

Tobias Carlsson (L)  X   
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Morgan Börjesson (KD) X  

Jeanette Qvist (S)  X 

Katarina Eiderbrant (S)  X 

Kent Norberg (S)  X 

Turid Ravlo-Svensson (S)  X 

Lukas Nord Axelsson (S)  X 

Erik Hellsborn (SD) X  

Summa 8  5  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Nordic International School AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en grundskola vid Nordic International 

School Varberg i Varbergs kommun från och med läsåret 2023/24. 

Skolinspektionen har gett kommunen möjlighet att lämna ett yttrande över 

ansökan enligt 2 kap. 5 § skollagen.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 19 april 2022, § 178. 

Beslutsförslag 5 april 2022. 

Yttrande 8 april 2022. 

Förskole- och grundskolenämnden 4 april 2022, § 21. 

Reservation från Socialdemokraterna. 

Förskole- och grundskolenämnden yttrande 21 mars 2022 med tillhörande 

bilagor. 

Ansökan från Nordic International School. 

 

Övervägande 
Varbergs kommun ställer sig positiv till ett godkännande för Nordic 

International School AB då ytterligare en grundskola kompletterar de 

kommunala grundskolorna i ett växande Varberg. Kommunen vill dock 

understryka att det geografiska läget för etablering är av stor vikt för 

eventuella konsekvenser för den kommunala skolverksamheten. 

Varbergs kommun ser gärna att Nordic International School kompletterar 

sin ansökan med fritidshemsverksamhet för årskurs 4-6 för likvärdighet 

kring de kommunala grundskolornas organisering. 

 

Varbergs kommun växer i en historiskt hög takt och befolkningsprognosen 

visar att Varbergs kommun kring år 2030 kommer att ha närmare 80 000 

invånare vilket är en ökning med cirka 15 000 invånare jämfört med idag. 

Utöver omvandlingsprojekt och förtätning i Varbergs stad pågår bland 

annat planering för en tågstation och bostadsplanering runt om i 

kommunens serviceorter. Invånarna i grundskoleålder (6–15 år) ökar med 

cirka 1 900 elever fram till år 2034 och kommunen planerar för 

investeringar i nya skolor. 
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För att långsiktigt bereda skolplatser i syfte att möta befolkningsökningen 

har en utredning gällande ny skolorganisation för de kommunala 

grundskolorna i Varbergs kommun genomförts. De fristående skolorna 

utgör inte en del i de befintliga upptagningsområdena då de fristående 

skolorna endast utgör en marginell del av det totala antalet 

grundskoleplatser i kommunen. I dagsläget går ca 7 % av eleverna i Varberg 

i fristående grundskola och i dagsläget finns inga indikationer på ytterligare 

större etableringar av fristående skolor i kommunen. Idag väljer en högre 

andel elever i centrum att gå på fristående skolor än vad gäller elever i 

övriga kommunen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Skolinspektionen  

Förskole- och grundskolenämnden 
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Reservation från den Socialdemokratiska gruppen i KS 2022-04-

26 i ärende om ”Yttrande över ansökan om godkännande som 

huvudman vid Nordic International School Varberg”  

Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen reserverar sig härmed 

mot beslutet att godkänna yttrandet där Varbergs kommun ställer sig 

positiva till etablering av en grundskola med 352 platser genom Nordic 

International School AB. 

I förvaltningens yttrande lyfts bl a organisatoriska och ekonomiska 

konsekvenser fram. Man menar att en situation som skulle kunna uppstå 

vid en etablering av Nordic International School är att elevunderlaget i 

kommunens egna skolor blir lägre och de kommunala grundskoleplatserna 

då inte kan nyttjas fullt ut. Detta skulle leda till ökade kostnader och sämre 

effektivitet för de kommunala skolorna. 

Etablering av ytterligare en friskola skulle också innebära att den plan för 

framtida skolorganisation som Förskole- och grundskolenämnden nyligen 

haft på bordet med all sannolikhet kommer omkullkastas och behöva 

justeras när det gäller hur skolorna ska organiseras. Flödena av elever i 

kommunens skolorganisation, med maximalt en övergång under 

grundskoletiden, kan komma att utmana den kommunala kapaciteten och 

planeringen.  

Kommunen är ytterst ansvarig för att tillhandahålla utbildning till alla som 
har rätt till det, samt ha beredskap för variationer i elevunderlagets storlek, 
där ytterligare etableringar av fristående skolor skulle medföra negativa 
konsekvenser då kommunen behöver ta höjd för detta i sin planering. 

Vi vet idag inte var Nordic International School avser att etablera sig, men 

att Varbergs centrum är av intresse. Dock vet vi att elever i centrum väljer 

att gå till friskolor i större utsträckning. Vi vet också att vi redan idag har 

skolor i centrum som haft en kraftig minskning av elevantalet på senare år, 

vilket av naturliga skäl givit en ansträngd ekonomisk och pedagogisk 

situation. Denna situation riskerar att förvärras vid en nyetablering av 

ytterligare en friskola.  

I Nordic International School´s ansökan föreslås dessutom ett antal 
estetisk-praktiska ämnen som slöjd och bild, liksom idrott och hälsa, få 
väsentligt minskat utrymme i timplanen för att ge plats åt utökad tid i 
ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska. Trots 
att forskning visar på hur viktiga de estetiska ämnena och idrott och hälsa 
är för elevernas välmående och inlärning. Detta skulle också kunna 
innebära svårigheter vid övergång till en kommunal skola. Det faktum att 
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de inte avser att erbjuda fritidshem gör att kommunen måste ta detta i 

beaktande vid sin planering av fritidshemsplatser. 

Vi Socialdemokraterna vill se ett Varberg som håller ihop och där alla elever 

har rätt till en likvärdig skola. Det är tydligt att friskolornas möjlighet att 

använda kötid som urval och att föräldrar med högre utbildning är mer 

aktiva i skolvalet, riskerar att påverka likvärdigheten negativt i Varberg då 

mer resursstarka elever väljer skola. Det riskerar att elever och ungdomar i 

Varberg delas upp och inte möts. Varbergs kommun har i sin översyn av 

skolorganisation beaktat detta i organisation av upptagningsområden för 

skolorna, vilket skulle påverkas om Nordic International School etablerar 

sig i Varberg. 

Att Alliansen och SD ställer sig positiva till Nordic International Schools 

ansökan, trots de ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska negativa 

konsekvenserna, kan inte ses som något annat än ett ideologiskt 

ställningstagande som inte har elevernas och kommunens bästa för ögonen. 

För den Socialdemokratiska gruppen 

 
 
Jeanette Qvist, 2e vice ordf. i Kommunstyrelsen (S) 
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 § 91 Dnr KS 2020/0201 

 

Remissvar avseende komplettering av 

handlingar, ansökan om tillstånd enligt Sveriges 

ekonomiska zon 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

 

1. översända yttrande daterat 8 april 2022 som svar på remiss från 

Länsstyrelsen Hallands län angående ansökan om tillstånd enligt lagen 

om Sveriges ekonomiska zon. 

 

Reservation 
Tobias Carlsson (L) reserverar sig mot beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tobias Carlsson (L) föreslår återremiss av ärendet för komplettering av 

påverkan på fastighetsvärdena. 

Christofer Bergenblock (C) föreslår att ärendet ska avgöras i dag. 

 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer först fråga om ärendet ska avgöras i dag eller 

återremitteras och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 

ska avgöras idag. 

 

Därefter ställer ordförande fråga om bifall eller avslag på arbetsutskottets 

förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Galatea-Galene Vindpark AB (tidigare OX2 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 vindparken Galatea-Galene i 

Sveriges ekonomiska zon.  

 

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Hallands län i uppdrag 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 
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miljökonsekvensbeskrivning. När ansökan är komplett skickas den återigen 

på remiss och då ges tillfälle för kommunen att yttra sig i sakfrågan. 

 

Vindparken Galatea-Galene omfattar två delområden i Kattegatt. 

Delområdet Galatea är cirka 173 kvadratkilometer stort och ligger cirka 24 

kilometer väster om Falkenberg. Delområdet Galene är cirka 42 

kvadratkilometer stort och ligger cirka 21 kilometer väster om Varberg. 

Verksamhetsområdet är beläget inom Sveriges ekonomiska zon mellan 

Natura 2000-områdena Fladen, Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund 

och Röde Bank.  

 

Båda delområdena överlappar med riksintresse yrkesfiske och riksintresse 

luftfart. Angränsande finns områden klassade som riksintresse farled, 

riksintresse rörligt friluftsliv och riksintresse naturvård.  

 

Tillstånd söks för maximalt 101 vindkraftverk, 80 i Galatea och 21 i Galene, 

med en maximal totalhöjd på 340 meter över havsnivån. Vindparken 

beräknas potentiellt kunna producera 6–7 terawattimme per år, vilket i 

dagsläget motsvarar elanvändningen för cirka en miljon hushåll eller 

elproduktionen från drygt en kärnkraftsreaktor.  

 

Bolaget har i miljökonsekvensbeskrivning och tillhörande underlag bedömt 

vindparkens påverkan på naturmiljön. De mest relevanta 

påverkansområdena för kommunen redovisas summariskt nedan.  

 

Påverkan på naturmiljön (bottenflora och -fauna, fisk och marina 

däggdjur)  

Bolaget bedömer att påverkan på naturmiljön efter vidtagna skyddsåtgärder 

kommer att bli försumbar till liten. Skyddsåtgärder som föreslås är bland 

annat undvikande av grumlande bottenarbete och pålning under torskens 

lekperiod (1 januari - 31 mars) samt tillämpande av bullerdämpande 

tekniker för att minska påverkan på marina däggdjur.  

 

Påverkan på yrkesfisket (framför allt bottentrålning efter havskräfta) 

Bolaget bedömer att den sammantagna konsekvensen för yrkesfisket blir 

liten, bland annat då det finns möjlighet till omfördelning av fisket. Bolaget 

anger att bottentrålning kommer att minska inom verksamhetsområdet 

eftersom undervattenskablar kan medföra risker att trålningsutrustningen 

fastnar. Bolaget avser dock att i samråd med det lokala yrkesfisket komma 

överens om en anpassning av vissa delar av vindparken som är särskilt 

värdefulla för yrkesfisket, till exempel genom ett större avstånd mellan 

fundament, och att undervattenskablar läggs på ett djup som medger 

bottentrålning. Bolaget avser även föra dialog om ekonomisk 

kompensation.  
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Påverkan på sjöfart  

Vindparken är belägen mellan de trafikintensiva farlederna S-rutten (östra 

sidan) och T-rutten (västra sidan). Under anläggningsfasen kan sjöfarten 

komma att påverkas på grund av ökad båttrafik inom och i anslutning till 

farleder. Bolaget anger att sjösäkerheten kommer att kunna upprätthållas, 

bland annat genom en övervakad säkerhetszon. Under driftsfasen kommer 

farlederna att kunna trafikeras som idag. Bolaget anger att 

säkerhetsavståndet mellan vindkraftverk och farleder möjliggör fortsatt 

säker navigering. Inom verksamhetsområdet kommer avståndet mellan 

vindkraftverken vara stort (minst fyra rotordiametrar), vilket kommer att 

ge utrymme både för genomfart och för undanmanöver av fartyg mellan 

vindkraftverken. Konsekvenserna för farleder och sjöfart bedöms bli 

försumbara. 

 

Påverkan på landskapsbild  

Vindparken kommer att vara synlig från kustområdet vilket leder till att 

landskapsbilden påverkas. Vid Varbergs fästning bedöms den visuella 

påverkan och konsekvensen för landskapsbilden bli måttlig eftersom 

vindkraftverken upptar en relativt stor del av horisonten. Områdets utblick 

över den fria horisonten påverkas och inslaget av vindparken bedöms 

påverka områdets kulturhistoriska karaktär. Bolaget bedömer att den 

sammantagna påverkan blir liten till måttlig.  

 

Påverkan på friluftsliv och rekreation  

Området bedöms inte vara av högt värde för friluftsliv och rekreation och 

de sammantagna konsekvenserna anses därför bli försumbara.  

 

Enligt den preliminära tidplanen planeras vindparken driftsättas 2030. 

Livslängden beräknas till 40 – 45 år.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 5 april 2022, § 152. 

Beslutsförslag 20 mars 2022. 

Yttrande 8 april 2022.  

Förfrågan 21 februari 2022 Dnr 500-1229-2022. 

Ansökan och bilagor för Galatea-Galene. 

 

Övervägande 
Genom remissen från Länsstyrelsen Hallands län ges Varbergs kommun 

möjlighet att lämna synpunkter avseende behov av komplettering av 

ansökan, miljökonsekvensbeskrivning och tillhörande underlag.  

Samhällsutvecklingskontoret anser att konsekvensbedömningen för den 

lokala fiskerinäringen är bristfällig, att bolaget bör komplettera underlaget 

med en grundligare motivering och i samråd med den lokala 

fiskerinäringen tydliggöra i vilken mån förlusten av demersalt kräftfiske 

https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=510339&VerID=456995
https://diarium.varberg.se/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=510339&VerID=456995
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl05$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl06$_BoundColumn_2_anchor','')
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kan kompenseras genom åtgärder inom delområdena eller genom 

omfördelning till andra områden. 

 

I ansökan ingår fotomontage för bedömning av vindparkens påverkan på 

landskapsbilden. Samhällsutvecklingskontoret ser inget behov av 

kompletterande illustrationer dagtid men anser att bolaget bör bedöma och 

beskriva vindparkens visuella påverkan vid samtliga fotopunkter samt att 

underlaget måste kompletteras med illustrationer som visar påverkan från 

hinderbelysning under dygnets mörka timmar, framför allt Gamla Varberg 

och Varbergs fästning.  

 

Bolaget har genomfört inventering av sjöfågel och utifrån noterad 

förekomst i området beräknat påverkan genom undanträngning, 

barriäreffekter och risk för kollisioner. I miljökonsekvensbeskrivning och 

tillhörande underlag bedöms konsekvenserna av vindparken som små 

under anläggnings- och driftsfas. Samhällsutvecklingskontoret saknar dock 

ett resonemang kring osäkerheten i denna slutsats då inventering av 

sjöfågel endast gjorts under en säsong. Samhällsutvecklingskontoret anser 

att detta bör ingå för att med större säkerhet bedöma risken för påverkan 

på populationen övervintrande fåglar (framför allt alkor).  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Länsstyrelsen i Hallands län 
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 § 92 Dnr KS 2022/0166 

 

Remissvar över samråd - ombyggnationerna av 

väg 153 stigningsfält Svartenbacken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. översända yttrande daterat 21 mars 2022 som svar på samrådsremiss 

över ombyggnationerna av väg 153 stigningsfält Svartenbacken. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I höjd med sjön Svarten har väg 153 en lägre standard med en skarp kurva 

och ett brantare motlut utan omkörningsmöjligheter. Den låga standarden 

medför framkomlighetsproblem eftersom den tunga trafiken har låg 

hastighet i motlutet. Den skarpa kurvan med, anslutande väg 819, innebär 

även ett trafiksäkerhetsproblem på grund av korta siktlängder.  

 

I syfte att i första hand underlätta omkörning och förbättra 

framkomligheten planerar Trafikverket att bygga om väg 153 med ett 

stigningsfält vid Svartenbacken. Breddning för stigningsfältet föreslås göras 

på norra sidan av väg 153. I projektet ingår också siktförbättring av väg 153 

genom kurvan vid sjön Svarten och siktförbättring och driftvändplats i 

korsning med väg 819 samt att utreda behov av åtgärder för skydd mot spill 

vid olycka samt lämplig rening av vägdagvatten i anslutning till sjön 

Svarten. För åtgärderna kommer en vägplan att upprättas. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 5 april 2022, § 160. 

Beslutsförslag 21 mars 2022. 

Yttrande 21 mars 2022. 

Samrådsremiss för ombyggnationerna av väg 153 stigningsfält vid 

Svartenbacken i Varbergs kommun i Hallands län, TRV 2021/110685. 

 

Övervägande 
Varbergs kommun välkomnar åtgärderna på väg 153. Stigningsfälten 

kommer på ett avgörande sätt öka säkerhet och framkomlighet på en av 

kommunens viktigaste vägsträckor – inte minst för näringslivets 

transporter. Varbergs kommun vill emellertid påpeka att 

parkeringsplatserna som finns i västra änden på Svartenbacken bör vara 

kvar. Kommunen ser positivt på de åtgärder som föreslås vid korsningen 

med väg 819.  
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Kommunen är även angelägen om att det inom projektet tidigt identifieras 

och vidtas erforderliga skyddsåtgärder för att minska risken för påverkan 

på den starkt hotade arten flytsvalting. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Trafikverket 
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 § 93 Dnr KS 2022/0176 
 

Remissvar - Förslag till nya föreskrifter för 
Hallands län samt upphävande av Trafikverkets 
föreskrifter om bärighetsklasser i Hallands län 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. översända yttrande daterat 4 april 2022 som svar från Varbergs 

kommun på remiss av förslag till nya föreskrifter för Hallands län samt 

upphävande av Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i 

Hallands län. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Väghållningsmyndigheten i region Väst har för avsikt att ändra 

bärighetsklasser på vissa vägar i Hallands län och föreslår därför att 

Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2021:18) om bärighetsklasser i Hallands 

län ska upphöra att gälla och nya föreskrifter beslutas. 

 

Bärigheten beror på en kombination av naturliga förutsättningar och 

vägkonstruktionens egenskaper. Bärighetsrestriktioner används för att 

skydda vägar och broar mot de skador och den nedbrytning som orsakas av 

den tunga trafiken. De berörda vägarna har redan sådan standard att de 

klarar den högre bärighetsklassen BK4. Genom att ändra bärighetsklass 

uppnås ökad samhällsnytta främst i form av minskad miljöbelastning och 

ökad trafiksäkerhet utan att några investeringar behövs. 

 
Vägar som kan klara en högre bärighetsklass än BK1 och som ingår i det 

upplåtna vägnätet för BK4 kan föreskrivas få BK4. Vissa vägar inom det 

upplåtna BK4 vägnätet klarar inte den belastning som bruttoviktstabellen 

för BK4 genererar. Dessa vägar kommer att villkoras med krav på fordonen 

avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen. 

Motivet till detta är att inte riskera vägkapitalet och undvika accelererande 

underhållskostnader. 

 

Trafikverket har därför beslutat att utöka det upplåtna vägnätet för BK4 

genom att inkludera de berörda vägarna. Trafikverket har genomfört 

förstärkningsåtgärder och kan därför höja bärighetsklass på de sträckor 

som beskrivs under rubriken förändringar av bärighetsklasser. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 19 april 2022, § 187. 

Beslutsförslag 6 april 2022. 

Yttrande 4 april 2022. 
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Remiss - Förslag till nya föreskrifter för Hallands län samt upphävande av 

Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2021:18) om bärighetsklasser i Hallands 

län, 22 mars 2022. 

 

Övervägande 
Varbergs kommun välkomnar Trafikverkets utbyggnad av BK4 i Halland. En 

hög bärighetsklass ökar möjligheterna för vårt transportintensiva näringsliv. 

Varberg välkomnar därför de nya föreskrifter som ger BK4 längs E6 och kring 

trafikplatserna längs E6. 

 

Kommunen vill dock vara mycket tydliga med att åtgärder behöver vidtas så 

att särskilt väg 41, 153 och 850 godkänns för BK4 utan de särskilda villkor som 

ställs enligt beskrivning ovan. Detta för att klara den framtida utvecklingen av 

tunga transporter som vårt näringsliv behöver för sin verksamhet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Trafikverket 
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 § 94 Dnr KS 2022/0088 

 

Svar på remiss av slutbetänkande Rätt 
mottagare - Granskning och integritet (SOU 
2021:99) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

  

1. översända yttrandet daterat 4 april 2022 som svar från Varbergs 

kommun på remiss av slutbetänkande Rätt mottagare – Granskning och 

integritet (SOU 2021:99). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kulturdepartementet har skickat remiss på slutbetänkandet Rätt 

mottagare – Granskning och integritet, SOU 2021:99.  

 

Regeringen beslutade 29 oktober 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag 

att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden 

om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden (dir. 2020:113). 

Den 12 november 2020 utvidgades uppdraget till att även avse att analysera 

och ta ställning till inrättande av en stödfunktion som ska kunna bistå 

beslutsorgan vid en fördjupad granskning av en bidragssökande 

organisation eller av annan offentligt finansierad verksamhet. Utredningen 

har antagit namnet Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället. I 

augusti 2021 överlämnades delbetänkandet Rätt mottagare – 

Demokrativillkor och integritet, SOU 2021:66.  

 

Utredningen har kunnat konstatera att det hos beslutsorganen finns ett 

behov av stöd i ärenden där det kan uppkomma frågor om hur 

verksamheter som tar del av offentliga medel förhåller sig till 

våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer. En effektiv 

granskning av en verksamhets rätt att ta del av offentliga medel förutsätter 

tillräcklig kompetens i dessa avseenden. Detta är av stor vikt för att 

förhindra att offentliga medel fördelas till verksamheter som inte uppfyller 

uppställda villkor och krav. Det har vidtagits ett antal åtgärder för att stärka 

och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och 

andra antidemokratiska miljöer. Trots dessa insatser finns det fortfarande 

behov av stöd i form av både ökade kunskaper och resurser till att utreda 

frågorna. Enligt utredningens bedömning kan dessa behov inte tillgodoses 

inom befintliga strukturer eller genom anlitandet av externa konsulter. Det 

är inte heller rimligt att varje beslutsorgan ska besitta de expertkunskaper 

och resurser som krävs. Av den anledningen föreslås att det bör inrättas en 

central stödfunktion som kan bistå beslutsorgan med fördjupade 
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granskningar av hur verksamheter förhåller sig till våldsbejakande 

extremism och andra antidemokratiska miljöer. 

 

Varbergs kommun är en av 89 remissinstanser för slutbetänkandet Rätt 

mottagare – Granskning och integritet, SOU 2021:99.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 19 april 2022, § 188. 

Beslutsförslag 5 april 2022. 

Yttrande 4 april 2022.  

Remiss av slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 

2021:99). 

 

Övervägande 
Varbergs kommun ställer sig positivt till utredningen samt de förslag som 

framkommer i materialet i sin helhet. Kommunen ser positivt på förslaget 

om inrättande av stödfunktion med uppgift att bistå med samråd vid 

fördjupade granskningar av bidragssökande organisationer, en sådan 

stödstruktur skulle kunna vara till stor nytta och hjälp i det interna arbetet 

med fördjupad granskning för bidragssökande organisationer och 

föreningar i Varbergs kommun. 

 

Det är bra att med statliga medel inrätta en sådan stödfunktion för 

kommunen att kunna använda som en fri nyttighet när vi behöver hjälp att 

bedöma organisationer som söker bidrag. Därav kommenteras även den 

risk som kan ses med att medvetenheten hos beslutsorgan om denna 

funktion finns, också ökar efterfrågan av stödfunktionen.  

 

Slutbetänkandet bedöms vara ett bra och genomtänkt förslag som Varbergs 

kommun kommer kunna ha stor nytta av i framtida beslut.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kulturdepartementet 
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 § 95 Dnr KS 2022/0014 
 
 

Delegationsbeslut 30 mars 2022 - 26 april 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 30 mars 

2022 – 26 april 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över delegationsbeslut för perioden 30 mars 2022 – 26 april 
2022. 
 
KS 2022/0001 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022 
   

• 1 mars 

• 8 mars  

• 15 mars 

• 22 mars 

• 5 april 

• 19 april 

 
KS 2022/0001 
Kommunstyrelsens personalutskott 2022 
  

• 10 mars 

• 7 april 

 
KS 2022/0035 

• Tilldelningsbeslut – Teknisk konsult storkök, 4 januari 2022. 

• Tilldelningsbeslut - Service, reparation och underhåll av 

storhushållsutrustning och professionell tvättstugeutrustning, 14 

januari 2022. 

• Tilldelningsbeslut – Glasarbeten, 1 februari 2022. 

• Tilldelningsbeslut - Konsulttjänster inom detaljplanering enligt PBL, 10 

februari 2022. 

• Tilldelningsbeslut – FKU Upphandlingskonsult SER 1 år, 21 februari 

2022. 

• Tilldelningsbeslut - Möbler och inredning till hemlika miljöer, 14 mars 

2022. 

• Tilldelningsbeslut – Textilmaterial, 18 mars 2022. 

• Avbrytande av upphandling - Service, reparation och underhåll av 

storhushållsutrustning och professionell tvättstugeutrustning, 1 februari 

2022. 
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• Tilldelningsbeslut – Kött och chark, 21 mars 2022. 

• Tilldelningsbeslut - Underhållsentreprenörer inom akustik, 23 mars 

2022. 

• Återtagande av tilldelningsbeslut – Kött och chark, 24 mars 2022. 

• Tilldelningsbeslut - Verkstadstjänster för fordon inklusive däck och 

däckservice, 28 mars 2022. 

• Tilldelningsbeslut – Svenska för invandrare (SFI), 29 mars 2022. 

• Tilldelningsbeslut - Service, reparation och underhåll av 

storhushållsutrustning och professionell tvättstugeutrustning, 30 mars 

2022. 

• Tilldelningsbeslut - FKU upphandlingskonsult, upphandlingsavd, 30 

mars 2022. 

• Avropsanmälan ADDA – Inkasso- och påminnelsetjänster 2019, 15 

januari 2022. 

• Avropsanmälan ADDA - Bemanningstjänster 2020, 29 januari 2022. 

• Avropsanmälan ADDA – Stationstankning 2021, 1 april 2022. 

• Tilldelningsbeslut – Kött och chark, 4 april 2022. 

• Avbrytande av upphandling - 

Tolkförmedlingstjänster/Översättningstjänst, 6 april 2022. 

• Tilldelningsbeslut - TK: Gata/mark VA, Landskapsarkitektur, Trafik, 

Strategisk trafikplanering, Mobility management, 

Anläggningskonstruktion, Geoteknik, Riskhantering vibrerande 

arbeten, Trafikbuller, VA-utredning, 8 april 2022. 

 
KS 2022/0183-1 
Beslut om bidrag till elfiskeundersökningar i Himleåns avrinningsområde. 
 
KS 2022/0110-3 
Yttrande avseende ansökan om grustäkt på fastigheten Björkhult 9:1. 
 
KS 2022/0008-3 
Markavtal avseende ledningar i gatumark och i annan allmän platsmark. 
 
KS 2022/0008-4 
Servitutsavtal avseende vatten- och avloppsledning inom del Varberg Värö-
backa 11:7. 
 
KS 2022/0007-2 
Överlåtelse av arrenderätt 16013 - inom del av Åskloster 1:102. 
 
KS 2022/0008-5 
Servitutsavtal avseende ledningar inom del av fastigheten Varberg Valinge 
3:32. 
 
KS 2022/0199-1 
Arrendekontrakt 11104 – inom del av Platsarna 10 
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KS 2020/0363-5 
Yttrande angående komplettering av ansökan om tillstånd till 
vattenverksamhet, byte av bro över Himleån, väg 769. 
 
KS 2015/0434-25 
Grannemedgivande avseende attefallshus inom Svingeln 8. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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