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Plats och tid Stadshus A, lokal 1109, klockan 8.30-13.55. Lunch 12-13. 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande 
Christofer Bergenblock (C), första vice ordförande 
Jana Nilsson (S), andra vice ordförande 
Tobias Carlsson (L) 
Jeanette Qvist (S) 
 

 

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör 
Sofie Verdin, kommunsekreterare 
Ida Karlberg, ekonom, § 338 
Josefin Winnfors, kanslichef, § 338 
Kerstin Nilsson, kommunikatör, § 338 
Linnéa Oom, integrationssamordnare, § 338 
Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 340 
Anna Beuerman, kommunikatör, § 342 
Jeanette Larsson, avdelningschef, § 342 
Karolina Oxfall, trafikplanerare, § 342 
Katrin Sahlqvist, samhällsplanerare, § 342 
Henrik Gustavsson, projektledare, § 343 
Tina Wagner, projektledare, § 343 
Marie Månsson, VA-planerare, § 344 
Kristina Hellerström, avdelningschef, § 344 

Utses att justera Jana Nilsson (S) 

Sekreterare Sofie Verdin Paragraf 338-350 

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) 

Justerande Jana Nilsson (S)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 338 Dnr KS 2020/0638 
 

Information om nyanlända och bostäder 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om kommunens arbete med 
nyanlända och bostäder. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 339 Dnr KS 2021/0400 
 

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
1. under 2022 sammanträder kommunstyrelsen 25 januari, 1 mars, 29 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 20 augusti 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 340 Dnr KS 2020/0638 
 

Beredning inför dialogsamtal med förskole- och 
grundskolenämnden 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning för dialog med arbetsutskottet inför 
kommande dialogmöte med förskole- och grundskolenämnden 5 oktober 
2021.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 341 Dnr KS 2020/0638 
 

Beredning inför dialogmöte med Kungsbacka 
kommun 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsutskottet för dialog om förslag på dagordning inför inplanerat 
dialogmöte med Kungsbacka kommun 9 november 2021.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 342 Dnr KS 2020/0595 
 

Information och dialog om utvecklingsscenario 
för Apelviken 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar och för dialog med 
arbetsutskottet om utvecklingsscenario för Apelviken. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 343 Dnr KS 2017/0748 
 

Ansökan om planbesked för fastigheterna 
Getakärr 2:21 och Getakärr 4:1. 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att hos byggnadsnämnden 

ansöka om planbesked för fastigheterna Getakärr 2:21 och Getakärr 4:1. 
 

Beslutet fattas med stöd av punkt 4.6 i kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har ett stort behov av investeringar i grundskolor.  
 
Förskole- och grundskolenämnden beslutade 29 mars 2021, § 31, att 
godkänna en skolorganisationsutredning som anger behov av ny 
Håstenskola för årskurs F-9, för minst 690 elever, till och med år 2034 
(enligt befolkningsprognos 2020), till tidigast läsåret 2024/2025. Därtill 
anges behov av en ny grundsärskola för 120 elever i centrala Varberg. Båda 
dessa föreslås placeras inom nuvarande Håstenskolans område.  
 
Håstenskolan är inte lämplig att renovera eller bygga till för att öka 
elevkapaciteten, men fastighetens läge och storlek gör den lämplig att 
fortsätta använda för skoländamål.  
 
I skolorganisationsutredningen föreslås även Bockstenskolan, som ligger 
inom samma detaljplan, utökas från att vara en F-5 skola till att bli en F-9 
skola. Även för detta krävs nybyggnation inom gällande detaljplan.  
 
För att utnyttja fastigheterna optimalt och samtidigt tillgodose behov av 
utemiljö och parkering enligt de riktlinjer och normer som gäller, behöver 
till- och nybyggnationer ske på höjden. Därför föreslås befintlig detaljplan 
ändras för att medge en byggnadshöjd på minst 3 våningar.  
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 26 augusti 2021.  
Bilaga 1. Karta del av Getakärr 2:21, planområdet. 
Bilaga 2. Karta del av Getakärr 4:1, planområde. 
Bilaga 3. Kompletterande beskrivning av ansökan om planbesked. 
Bilaga 4. Volymstudie Håsten. 
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Bilaga 5. Volymstudie Bocksten. 
 

Övervägande 
Val av tomt för ansökan om planbesked har gjorts tillsammans med mark- 
och exploateringsavdelningen och samhällsplaneringsavdelningen genom 
gruppen för lokaliseringsutredningar utifrån att marken redan är i 
kommunens ägo och är avsedd för skoländamål.  
 
Planändringen syftar till att utveckla två befintliga kommunägda fastigheter 
så dessa kan nyttjas mer effektiv genom att bygga på höjden, och på så vis 
möta skolorganisationsutredningens och befolkningsprognosernas 
bedömda behov av grundskoleplatser i centrala Varberg.  
 
För att utnyttja marken effektivt och säkerställa att krav på p-platser och 
friyta följs, behöver byggnadshöjden ökas. Enligt de volymstudier (bilaga 4 
respektive bilaga 5) som tagits fram krävs minst 3 våningar, samt möjlighet 
att ha teknikutrymmen på taket.  
 
I dialog med stadsbyggnadskontoret har möjligheter att upprätta en så 
kallad bygglovplan diskuterats, för att får ett kortare ändringsförfarande. 
Förslagsvis bör byggnation enligt föreslagen ändring kunna påbörjas så 
snart som möjligt för att möta det behov som skolorganisationsutredningen 
samt 2021 års befolkningsprognoser anger. 
 
Inom aktuella området för ny Håstenskola ligger parkering för simhallen 
som föreslås samutnyttjas med skola och idrottshallar som tillhör skolan. 
Parkeringsutredning kommer tas fram som underlag till senare 
bygglovsansökan. 
 
Vid ansökan om bygglov säkerställs att behov av parkering och fritya 
(utemiljö) uppfylls. Volymstudier har tagits fram som underlag och 
utredning av vad som ryms inom aktuella områden.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 344 Dnr KS 2017/0697 
 

Antagande av nytt verksamhetsområde för 
dagvatten i Stråvalla 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. återremittera ärendet med hänvisning till att förtydliga kostnader i 

underlaget.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår återremiss med hänvisning till att 
förtydliga kostnader i underlaget. 
 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och konstaterar att arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet.  
 

Beskrivning av ärendet 
Huvudmannen för VA-verksamheten i Varbergs kommun, Varberg Vatten 
AB, har under 2020 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda och ge 
förslag på verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla/Löftaskog.  
 
Ärendet gäller att inrätta nytt verksamhetsområde inom befintlig 
exploatering i Stråvalla där gällande detaljplaner anger att dagvatten ska 
omhändertas med LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. I Stråvalla 
har hanteringen av dagvatten inte fungerat så som beskrivits i de 
detaljplaner som tagits fram och åtgärder som ålagts exploatören har inte 
genomförts. De utredningar som gjorts pekar på att Stråvalla-Kärra kan 
anses som ett så kallat LAV 6 område, enligt 6 § lagen om allmänna 
vattentjänster, LAV. 
 
Verksamhetsområden definieras enligt 1 § LAV som det geografiska område 
inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom 
en allmän va-anläggning. Ansvaret för att inrätta verksamhetsområdet 
åligger kommunen och inte huvudmannen, i enlighet med 6 § LAV. 
 
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen, 
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1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 
 

För att möjliggöra införande av verksamhetsområde för dagvatten krävs 
tillgång till naturytor för hantering av dagvattnet. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har den 21 maj 2019, § 214, beslutat att hos 
byggnadsnämnden ansöka om planändring av gällande detaljplan för 
Löftaskog, Stråvalla-Kärra, Löftabro med lagakraftdatum 28 maj 2009, 
med syfte att upphäva detaljplanen i de delar som inte genomförts. Detta 
planarbete pågår genom ett positivt planbesked i byggnadsnämnden 20 
juni 2019, § 231. Detaljplanen möjliggör att dagvattendammar anläggs på 
allmän platsmark.  
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 27 augusti 2021. 
Kartbilaga 1 med föreslaget verksamhetsområde. 
Varberg Vatten AB 8 april 2021 §30. 
Kalkyl prognos Stråvalla dagvatten 2021-08-24. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Återremiss 
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 § 345 Dnr KS 2021/0381 
 

Yttrande över detaljplan för Frillesås-Rya 3:77 
med flera, Kungsbacka kommun 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1.  ställa sig positiv till framtaget förslag på detaljplan för Frillesås-Rya 

3:77 med flera.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kungsbacka kommun har tagit fram en detaljplan för ett nytt 
verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån  
störande verksamheter på Frillesås-Rya 3:77 med flera. I områdets södra 
delar föreslås att icke störande verksamheter ska läggas. Planen medger 
både större och mindre verksamheter. Varbergs kommun har getts 
möjlighet att yttra sig över planen. 
 
Planförslaget var ute på samråd under november 2020. Granskningen 
pågår mellan 20 juli och 27 augusti 2021.Varbergs kommun har begärt och 
fått utökad svarstid till och med 7 september 2021. Antagande beräknas 
kunna ske vid årsskiftet 2021/2022. 
 
Området är beläget i Frillesås östra delar, väster om E6:an. Planområdet 
omfattar cirka 38 hektar och består till största delen av jordbruksmark. 
Området kommer kunna nås via Almedalsvägen (väg 905) från norr och via 
Frillesåsvägen (väg 900) från söder. En ny väg kommer att leda igenom 
hela verksamhetsområdet och ger tillgänglighet till verksamheterna i 
området.  
   
En utbyggnad enligt planen har bedömts kunna ge stor påverkan på 
landskapsbilden och även viss påverkan utifrån ett trafikperspektiv. Enligt 
de uppskattningar som gjorts gällande framtida fordonsrörelser bedöms 
dessa kunna öka med minst 1750 rörelser per dygn och max 14 750 styck. 
Vilken typer av verksamheter som kan etablera sig inom 
verksamhetsområdet är i detta skede av processen ännu inte klart, och detta 
påverkar trafikvolymer, trafikslag med mera. 
 
Planen har inte stöd i Kungsbackas kommuns nu gällande översiktsplan. I 
den nya översiktsplanen som är under framtagande finns emellertid det 
föreslagna verksamhetsområdet med. 
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Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 4 augusti 2021. 
Detaljplan för verksamhetsområde inom Frillesås-Rya 3:77 med flera i 
Frillesås. 
 

Övervägande 
Detaljplanen för Frillesås-Rya 3:77 är belägen i Kungsbacka kommuns 
södra delar, i nära anslutning till Varbergs kommun. Planen innebär 
tillkomst av nya verksamheter i ett strategiskt läge i anslutning till E6:an. 
Varbergs kommun ser positivt på möjligheten av tillkomst till nya 
arbetstillfällen. 
 
Frillesås utgör, tillsammans med Stråvalla och Löftaskog en tätort enligt 
SCB:s mätning 2018. I Varbergs kommuns fördjupade översiktsplan för 
norra kusten föreslås Stråvalla och Löftaskog utvecklas med nya bostäder. I 
planen beskrivs målet ”en god livsmiljö” som bland annat innebär en miljö 
fri från föroreningar och störningar.  
 
Det föreslagna verksamhetsområdet med dess påverkan på landskapsbilden 
och ökade trafikvolymer kan ha negativ påverkan på sitt närområde där de 
nämnda orterna är belägna. Varbergs kommun ser ett värde i att den 
trafikutredning som görs för verksamhetsområdet omfattar ett större 
geografiskt område än den nuvarande genom även inbegripa Stråvalla och 
Löftaskog för att ge en bild av framtida trafikvolymer i dessa orter. Varbergs 
kommun är mån om att kunna erbjuda en trygg och säker trafik-och 
livsmiljö för kommuninvånarna och att det är viktigt att detta perspektiv 
fortsatt beaktas i den kommande processen kring det föreslagna 
verksamhetsområdet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kungsbacka kommun 
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 § 346 Dnr KS 2019/0047 
 

Svar på motion om tiggeriförbud 
 

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

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

Beskrivning av ärendet 
Erik Hellsborn (SD) har 18 januari 2019 inkommit med en motion 
rubricerad ”Förbjud tiggeri” om att förbjuda tiggeri i Varbergs kommun. I 
motionen föreslås att Varbergs kommuns lokala ordningsföreskrifter ska 
uppdateras med ett förbud mot tiggeri på särskilt angivna platser och att 
kommunstyrelsen ska ta fram särskilt angivna platser som lämpar sig för ett 
förbud mot tiggeri. 
 
Motionen har skickats på remiss till hamn- och gatunämnden för yttrande. 
 
Hamn- och gatunämnden har den 16 december 2019, § 143, beslutat att 
avstå från att yttra sig över motionen. 
 
För lokala ordningsföreskrifter gäller att de inte får inte komma i konflikt 
med andra regler av högre värde eller gälla sådant som måste regleras 
genom lag. Därutöver finns tre krav: de måste syfta till att upprätthålla ”den 
allmänna ordningen”, de får inte vara för långtgående och de måste ha en 
tillräckligt tydlig utformning. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 30 juli 2021. 
Yttrande från hamn- och gatunämnden den 12 december 2019, § 143. 
Kommunfullmäktiges beslut den 22 januari 2019, § 3. 
Motion om tiggeriförbud daterad den 18 januari 2019. 
 

Överväganden 
Ordningslagen (1993:1617) syftar bland annat till att trygga ordningen och 
säkerheten på offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig 
plats avses bland annat gator, vägar, torg, parker och andra platser som i 
detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt 
ändamål. 
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Ordningslagen innehåller endast ett fåtal regler om allmän ordning. 
Behovet av ytterligare bestämmelser är avsett att tillgodoses genom lokala 
ordningsföreskrifter. Regeringen har bemyndigat kommunerna att meddela 
de lokala föreskrifter som behövs enligt 3 kap. 8 § ordningslagen för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats (1 § förordning 
[1993:1632] med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen). Sådana bestämmelser 
måste alltså ha till syfte att upprätthålla ordningen i kommunen eller delar 
av denna. En kommun kan alltså inte genom lokala ordningsföreskrifter 
meddela bestämmelser som syftar till något annat, till exempel att vid 
torghandel säkerställa god livsmedelshygien (jfr. HFD 2018 ref. 75).  
 
Av 3 kap. 12 § ordningslagen framgår att lokala ordningsföreskrifter inte får 
angå förhållanden som redan är reglerade i ordningslagen eller annan 
författning eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras på 
något annat sätt. Föreskrifterna får inte heller lägga onödigt tvång på 
allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes 
frihet.  
 
Förutom att de lokala föreskrifterna exempelvis inte får komma i konflikt 
med andra föreskrifter av högre värde eller avse sådant som måste regleras 
genom lag, finns tre krav på föreskrifterna: 
1. de måste syfta till att upprätthålla ”den allmänna ordningen”, 
2. de får inte vara för långtgående och 
3. de måste ha en tillräckligt tydlig utformning. 

 
Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2018 ref. 75 uttalat sig om 
förutsättningar för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala 
ordningsföreskrifter och ansåg i det specifika fallet att förutsättningarna för 
det införda tiggeriförbudet var uppfyllda. 
 
Av Högsta förvaltningsdomstolens nämnda avgörande framgår att en första 
förutsättning för att få meddela en ordningsföreskrift är att den har till syfte 
att komma till rätta med eller förebygga någon typ av störning i det 
offentliga rummet. En kommun måste inte visa att det förekommit sådana 
ordningsstörningar som motiverar att ett förbud införs, utan är 
oförhindrade att i förebyggande syfte besluta om ordningsföreskrifter 
avseende sådant som typiskt sett kan innebära störningar. Ett förbud mot 
penninginsamling på offentlig plats syftar till att komma till rätta med vad 
som kan uppfattas som en typ av störning och utgör därmed en 
ordningsföreskrift som i och för sig kan meddelas av kommunen.  
 
Av inkommen motion framgår bland annat följande. De tiggare vi ser på 
gatan idag är inte svenska medborgare, utan medborgare i fattigare stater i 
östra Europa, som tagit sig hit tack vare den fria rörligheten inom EU. 
Människorna lever i stor social utsatthet. Medföljande barn missar sin 
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skolgång och görs mindre anställningsbara. Barn som lämnas hos släkt och 
vänner nekas närhet till sina föräldrar under långa perioder. Genom att 
tolerera tiggeri riskerar man att göda kriminella nätverk som utnyttjar 
utsatta personer för organiserat tiggeri. 
 
Mot bakgrund av motionens skrivelse tycks syftet med föreslaget 
tiggeriförbud inte vara att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig 
plats, utan istället vara att begränsa den fria rörligheten, minska 
utanförskap och utsatthet, ge barn bättre förutsättningar i livet samt 
förhindra ett gynnande av kriminella nätverk. 
 
Högsta förvaltningsdomstolens anger som en anges som en andra 
förutsättning (HFD 2018 ref. 75) att ett förbud inte får vara för långtgående 
för att kunna accepteras, det vill säga det får inte lägga onödigt tvång på 
allmänheten eller annars innebär obefogade inskränkningar i den enskildes 
frihet. Högsta förvaltningsdomstolen har härvid uttalat bland annat 
följande.  
 
Lokala ordningsföreskrifter får inte ges ett större geografiskt 
tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet. 
Tillämpningsområdet måste alltså begränsas till de områden där störningen 
faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem (RÅ 1974 B 1010, RÅ 1977 
Bb 101, RÅ 1982 Ab 106 och RÅ 1980 2:55). Exempelvis har ett förbud mot 
förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en 
kommun ansetts för långtgående (RÅ 1997 ref. 41). 
 
Vidare måste lokala bestämmelser, i den mån detta är relevant, begränsas 
till sådana tidpunkter då en reglering är påkallad (jfr RÅ 1965 I 11). Vissa 
föreskrifter kan exempelvis vara berättigade nattetid men framstå som 
obefogade under dagtid. Likaså kan vissa föreskrifter anses påkallade under 
viss årstid, men vara obehövliga under annan tid på året. 
 
Slutligen får det sakliga innehållet i en ordningsföreskrift inte lägga onödigt 
tvång på allmänheten eller annars innebära obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet. I förarbetena framhålls att kommunerna bör avhålla sig 
från att besluta föreskrifter som är onödiga och att det därför är angeläget 
att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs liksom 
bestämmelsernas geografiska tillämpningsområde (prop. 1992/93:210 s. 
142). Det finns alltså en nära koppling mellan en föreskrifts sakliga innehåll 
och dess geografiska tillämpningsområde. 
 
Av inkommen motion framgår att förslaget avser förbud mot tiggeri på 
särskilt angivna platser. Ett förbud med en sådan geografisk begränsning 
kan anses vara inte alltför långtgående och därmed utgöra en 
ordningsföreskrift som i och för sig kan meddelas av kommunen. Men även 
om ett förbud på särskilt angivna platser förvisso skulle uppfylla kravet på 
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att vara geografiskt begränsat och därmed inte bedömas som alltför 
långtgående i det avseendet, får det inte heller i övrigt vara för långtgående 
eller för ingripande på den aktuella platsen. 
 
Som en tredje förutsättning anger Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 
2018 ref. 75) att föreskriften måste vara möjlig att tillämpa. Den måste 
alltså få en tillräckligt tydlig utformning så att allmänheten kan förstå dess 
innebörd och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när föreskrifterna 
följs respektive överträds. 
 
Motionen har den föreslagna formuleringen ”förbud mot tiggeri på särskilt 
angivna platser”. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref. 75) har 
ansett att en formulering innehållandes ordet ”tiggeri” med tillräcklig 
tydlighet beskriver vad som avses eftersom ordet möjliggör en 
gränsdragning gentemot sådan insamling som exempelvis sker till förmån 
för en hjälporganisation. Vid ett eventuellt införande behöver föreskriftens 
formulering dock förtydligas ytterligare, med bland annat avgränsning i tid 
och rum. 
 
Mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2018 ref. 
75 kan konstateras att det i motionen föreslagna förbudet brister i 
uppfyllandet av den första förutsättningen, det vill säga syftet att 
upprätthålla den allmänna ordningen. Övriga två förutsättningar, att 
förbudet inte får vara alltför långtgående och att det måste ha en tillräckligt 
tydlig utformning och vara möjligt att tillämpa, behöver utredas ytterligare. 
För att ett förbud ska kunna införas behöver alla tre förutsättningar vara 
uppfyllda. 
 
I bedömningen bör det vidare tas i beaktande att Europeiska domstolen för 
mänskliga rättigheter (Europadomstolen) nyligen, den 19 januari 2021, fällt 
Schweiz för att ha bestraffat tiggeri genom att bötfälla en kvinna som 
tiggde. Europadomstolen ansåg att tiggeriförbudet stred mot kvinnans rätt 
till privatliv enligt art. 8 i Europakonventionen till skydd för de 
grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna (Europakonventionen). 
Även om Högsta förvaltningsdomstolen år 2018 ansåg att förutsättningarna 
för ett infört tiggeriförbud då var uppfyllt, kan det i dagsläget inte uteslutas 
att ett förbud skulle strida mot Europakonventionen. Europakonventionen 
gäller sedan år 1995 som svensk lag och enligt 2 kap. 19 § regeringsformen 
får varken lag eller annan föreskrift meddelas i strid med Sveriges 
åtaganden på grund av Europakonventionen. 
 
Med hänsyn till vad som anges ovan föreslås att den inkomna motionen 
avslås. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 347 Dnr KS 2021/0399 
 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2022 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
1. under 2022 sammanträder kommunfullmäktige 18 januari, 15 februari, 

22 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november 
och 13 december 

2. sammanträdena startar klockan 18. Undantag är 15 november då 
sammanträdet startar klockan 9 

3. årsredovisning behandlas 19 april och budget 15 november. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställer varje år nästkommande års 
sammanträdesdagar och sammanträdestider. För 2022 föreslås 
sammanträdesdagarna vara 18 januari, 15 februari, 22 mars, 19 april, 17 
maj, 21 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november och 13 december. 
 
Starttid för sammanträdena är klockan 18, med undantag för 15 november 
då budgeten behandlas och sammanträdet startar klockan 9. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 20 augusti 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ks 
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 § 348 Dnr KS 2020/0639 
 

Rapport regionalt samarbete 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Carl Bartler informerar om 
 
• Genomfört sammanträde med kommun- och regionsledningsforum 2 

september 2021.  
• Genomfört möte med Västsvenska handelskammaren. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 349 Dnr KS 2020/0639 
 

Rapport kurser och konferenser 

Ingen information lämnas under punkten. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 350 Dnr KS 2020/0639 
 

Information från kommundirektör 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Carl Bartler informerar om 
 
• Pågående arbete med planprogram i Himle. 
• Besök i kommunens verksamheter. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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