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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Plats och tid Stadshus A, Högtidssalen, kl. 14.00-16.10 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande 

Tobias Carlsson (L), första vice ordförande 

Jeanette Qvist (S), andra vice ordförande 

Hanna Netterberg (M) 

David Sandrén (M) 

Andreas Havasi (SD) 

Olle Hällnäs (SD) 

Morgan Börjesson (KD) 

Kent Norberg (S) 

Katarina Eiderbrant (S) 

Jenny Bolgert (S) 

Lena Språng (C) 

Marie Lindén (V) 

 

 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Ulrika Eriksson (M) 

Sven Andersson (M) 

Hanna Götz (SD) 

Filip Zackrisson (L) 

Lukas Axelsson Nord (S) 

Anton Él Raai (S) 

Bengt Johansson (24:7) 

 

 

 

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör 

Lisbeth Klingvall, kommunsekreterare 

Moa Gustafsson, praktikant 

Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör 

Josefin Selander, samhällsutvecklingsdirektör, § 32 

Josefin Winnfors, kanslichef, § 32 

Eva Sondelius Rhodin, kommunikationschef, § 32 

Martin Andersson, näringslivsdirektör, § 32 

Björn Linder, personaldirektör, § 32 

Utses att justera Katarina Eiderbrant (S) 

Sekreterare Lisbeth Klingvall Paragraf 22–33 
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Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) 

Justerande Katarina Eiderbrant (S) 
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 § 22 Dnr KS 2022/0142 

 
 

Årsredovisning 2022 kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. godkänna årsredovisningen 2022 för kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt rapportering avseende 

kommunstyrelsens verksamhet och ekonomi för år 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 14 februari 2023, § 50. 

Beslutsförslag 3 februari 2022.  

Årsredovisning 2022 Kommunstyrelsen. 

Övervägande 
2022 har varit ett händelserikt år där såväl pandemin som det osäkra 

omvärldsläget haft stor påverkan. Förvaltning har under året fokuserat 

bland annat på att leda och samordna inkluderingsarbetet, kommunens 

kulturarbete för samtliga medarbetare samt utvecklat och stärkt 

organisationens kommunikation. Trots hög personalomsättning, som haft 

viss påverkan på förbättringsarbetet inom vissa områden, har 

utvecklingsarbete genomförts. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra nämndsmål som är långsiktiga och 

bygger på aktivt utvecklingsarbete över tid. Den sammantagna 

bedömningen kring måluppfyllnaden är att målarbetet till stora delar löper 

enligt plan och att det tagits steg framåt inom ramen för samtliga mål. Ett 

målmedvetet arbete pågår som på olika sätt bidrar till resultat men för att 

nå full måluppfyllelse krävs fortsatta insatser under målperioden. 

Utvecklingen för resultatindikatorerna följer i stort förväntad resultatnivå. 

 

Kommunstyrelsen redovisar en nettokostnad för året på 240 mnkr, vilket 

avviker negativt mot budget med 41 mnkr. Främst är detta negativa avvik 

hänförligt till exploateringsverksamheten som avviker -99 mnkr mot 

budget, vilket huvudsakligen beror på tidsförskjutningar. Det vägs dock upp 

av mottagande av del av Österleden +40 mnkr. Även personalkostnader 

avviker positivt till följd av vakanta tjänster +10 mnkr och delar av 

konsultbudgeten är inte utnyttjad +8 mnkr. 

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

 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2023-02-28 4 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 23 Dnr KS 2022/0594 

 

Start av förstudie - kapacitetshöjande åtgärder 

Påskbergsskolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

1. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra förstudie för 

kapacitetshöjande åtgärder på Påskbergsskolan, med syfte att utreda en 

ökning från 520 till 750 platser. 

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

kostnaden belastar förskole- och grundskolenämndens resultatreserv 

om projektet inte genomförs. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Åtgärdsval som omfattar samtliga skolor i kommunen pågår och ligger till 

grund för de förstudier som startas löpande. 

 

Påskbergsskolan har idag en kapacitet på 520 elever. Genom att bygga till 

samt komplettera skolan med ytterligare funktioner bör en kapacitet på 750 

grundskoleplatser i centrala Varberg nås med förhållandevis små åtgärder. 

En förstudie krävs för att närmare studera förutsättningarna och säkerställa 

möjligheterna till genomförande. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 7 februari 2023, § 36. 

Beslutsförslag 12 januari 2023. 

PM ”Åtgärdsval grundskolor Varbergs kommun – fokus Påskbergsskolan” 

12 januari 2023. 

 

Övervägande 
Befolkningsprognoserna pekar på en hög elevtillväxt i hela centrum och på 

Påskbergsskolan är det redan idag fler elever än bedömd kapacitet. Även i 

angränsande upptagningsområden är trycket hårt och en ändring av 

upptagningsområden är därför inget alternativ. 

 

I kommunfullmäktiges budget 2023, med plan för 2023–2026 finns en post 

för utökning av elevplatser på grundskolor i centrum. Behov av åtgärder har 

identifierats på ett flertal skolor, omfattning klargörs i kommande 

förstudier. Utifrån Varbergs kommuns höga tillväxttakt finns en stor risk 

att denna post behöver utökas. 

 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2023-02-28 5 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Kommande befolkningsprognos, vidare arbete med åtgärdsval samt 

förstudie får utreda när kapacitetsökning av Påskbergsskolan lämpligen 

utförs. Då i princip samtliga centrumskolor är i behov av någon typ av 

åtgärder är det av stor vikt att de planeras in i takt med att behovet av 

platser finns. Det kan också uppstå behov av evakuering från en skola till en 

annan för att möjliggöra större ombyggnationer. Detta är ett arbete som 

pågår i samverkan mellan lokalförsörjningsavdelningen, förskole- och 

grundskoleförvaltningen, serviceförvaltningen och Varbergs Fastighets AB. 

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

Varbergs Fastighets AB 
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 § 24 Dnr KS 2020/0563 

 
 

Förstudie för maskinhall Övrevi Idrottsplats 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1.  godkänna Rapport åtgärdsval maskinhall Övrevi Idrottsplats. 

2. starta förstudie för byggnation av en ny maskinhall på Övrevi drottsplats.  

3. godkänna en förstudiekostnad på 200 000 kronor och att denna 

kostnad belastar kultur- och fritidsnämnden om projektet inte 

genomförs.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lena Språng (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 22 november 2020 att överlämna en 

behovsanalys för Övrevi Idrottsplats till kommunstyrelsen. Ett åtgärdsval 

har genomförts under slutet av 2022 avseende behov av en ny maskinhall 

på idrottsplatsen.   

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 28 februari 2023, § 58. 

Beslutsförslag 8 februari 2023. 

Rapport åtgärdsval maskinhall Övrevi Idrottsplats, 3 januari 2023. 

Kultur- och fritidsnämnden 30 januari 2023, § 4. 

 

Övervägande 
Befintlig maskinhall på idrottsplatsen uppfyller inte miljökrav eller krav för 

arbetsmiljö. Hallen är inte heller ändamålsenlig och flera funktioner kan 

inte utföras inom byggnaden.  

 

Vid en utebliven investering i ny maskinhall finns risken att befintlig 

maskinhall måste stängas utifrån påpekande från skyddsombud. Tvätt och 

service av maskiner behöver i så fall ske på annan plats. Viss utrustning kan 

eventuellt köras in till Påskbergsvallen men möjligheten att förvara 

utrustningen där är begränsad. Vid en byggnation av ny maskinhall ska 

även en översyn kring behov av kallförråd göras, detta för att kunna ersätta 

de äldre befintliga förråd som idag finns på idrottsplatsen.  

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

Ekonomikontoret  
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 § 25 Dnr KS 2023/0046 

 
 

Rivning av Snickerns förskola, Tvååker 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. godkänna rivningen av Snickerns förskola i Tvååker. 

2. godkänna kostnaden för rivning och att restvärdet belastar 

kommunstyrelsen budget. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
År 2015 tog serviceförvaltningen över Snickerns förskola från Varbergs 

Bostad. 2018 gjordes en utredning angående lukter i lokalerna. 

 

Flertalet utredningar har utförts och visat på: 

• Att golvkonstruktionen är en riskkonstruktion och på hög relativ 

fuktighet ovansida betongplatta. 

• Mikrobiella skador och lukt som kan härledas till kemiskt behandlad 

syll. 

• Vid mätningar av inomhusluften på tre avdelningar så indikeras spår av 

träskyddsmedel (2,4,6 – trikloranisol). 

• Flera mätningar har utförts med luftrenare i lokalen även då fick man 

avvikelser och resultatet påvisar mikrobiell indikation. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 25 juni 2019, § 152, (KS  2017/0522) att 

godkänna genomförd förstudie gällande nybyggnation av förskola på 

området Stenen i Tvååker för att ersätta Snickerns förskola. 

 

Lokalen är tomställd sedan juni 2021. 

 

Fastigheten bedöms av samhällsutvecklingskontoret att vara attraktiv och 

bör därför fortsatt vara kvar i Varbergs kommuns markreserv. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 14 februari 2023, § 46. 

Beslutsförslag 13 januari 2023. 

 

Övervägande 
Snickerns förskola har nått sin tekniska livslängd. Med innemiljöproblem 

och ett eftersatt underhåll vore det kostsamt att sanera och underhålla 

byggnaden. Förskolan är inte ändamålsenlig, för att bedriva 

förskoleverksamhet så som verksamheten ser ut idag krävs anpassningar av 
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lokalerna. Snickerns förskola stängdes ner i samband med att Stenens 

förskola i Tvååker togs i bruk.  

 

Kostnad för rivning och återställning av mark cirka: 1 700 000 kronor. 

Bokfört värde/Restvärde: 500 000 kronor. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Serviceförvaltningen 
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 § 26 Dnr KS 2023/0047 

 
 

Rivning av byggnad på fastighet Tvååker 19:10 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna rivningen av före detta judoklubbens byggnad på fastigheten 

Varberg Tvååker 19:10. 

2. kostnaden för rivningen belastar kommunstyrelsens budget. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Byggnaden som finns på Bosgårdsskolan har funnits där i många år. Från 

början var det Tvååkers Bordtennisklubb som ansvarade för lokalen och när 

de avslutade sin verksamhet övertog Värö judoklubb byggnaden. När 

judoklubben tog över lokalen kom man överens om att dom skulle få ett 

arrende på 10 år, vilket innebar en möjlighet att söka bidrag för renovering. 

 

Efter sommaren 2022 kontaktade föreningen samhällsutvecklingskontoret 

om att säga upp arrendeavtalet i förtid eftersom man var på väg att gå i 

konkurs. Pandemin hade gjort att man tappat många medlemmar. 

Kommunen tog över byggnaden vid årsskiftet.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 14 februari 2023, § 47. 

Beslutsförslag 13 januari 2023. 

 

Övervägande 
Samhällsutvecklingskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen hade flera 

möten med föreningen och från kultur- och fritidsförvaltningen fanns ingen 

möjlighet att gå in med driftbidrag.  

 

Uppvärmningskostnaderna för lokalen är höga på grund av direktverkande 

värme i form av el.  

 

Samhällsutvecklingskontoret bedömer inte lokalerna som ändamålsenliga 

för skolverksamhet och har kommit fram till att det är bättre att riva 

byggnaden för att kunna ge plats för framtida utbyggnad av skolan. 

 

Kostnad för rivning av byggnad bedöms vara cirka 900 000 kronor.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Serviceförvaltningen 
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 § 27 Dnr KS 2023/0102 

 
 

Nyttjanderätt - del av Varberg Getakärr 3:60 

Ärendet utgår från sammanträdet.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 28 Dnr KS 2022/0607 

 

Antagande av nya verksamhetsområden för 

vatten och avlopp (VA) i Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA), avseende spill- 

och dricksvatten, genom tillägg av fastigheterna Fyrkullen 2:1, 2:2, 2:3, 

2:4 och 3:1 samt del av fastigheten Fyrkullen 1:2 på så sätt som framgår 

av kartmaterial, 10 13a (C) Föreslaget VO Fyrkullen 2:1 med flera. 

2. inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA), avseende spill- 

och dricksvatten, genom tillägg av fastigheten Tvååkers-Ås 1:242 på så 

sätt som framgår av kartmaterial, 10 13a (C) Föreslaget VO Tvååkers-Ås 

1:242. 

3. inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA), avseende spill- 

och dricksvatten, genom tillägg av fastigheten Trönningenäs 1:48 på så 

sätt som framgår av kartmaterial, 10 13a (C) Föreslaget VO 

Trönningenäs 1:48. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Huvudmannen för vatten- och avloppsverksamheten i Varbergs kommun, 

Varbergs Vatten AB, vill inrätta verksamhetsområden för VA. Ärendet 

gäller att inrätta nya verksamhetsområden där exploatering har skett de 

senaste åren eller nyanslutningar skett i det befintliga 

verksamhetsområdets närhet.  

 

Verksamhetsområden definieras enligt 1 § lagen om allmänna 

vattentjänster som det geografiska område inom vilket en eller flera 

vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning. 

 

Ansvaret för att inrätta verksamhetsområden åligger kommunen i enlighet 

med 6 § lagen om allmänna vattentjänster. 

 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 

6 § 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 

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. 
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Nya verksamhetsområden tas upp för beslut en gång per år eller vid 

särskilda tillfällen om en utbyggnad kräver det. Verksamhetsområdena 

delas in i nyttigheterna spillvatten, dagvatten och dricksvatten.  

 

Det är en typ av område där beslut behöver fattas och den kategoriseras 

enligt följande: 

Kategori C  

Beslut om införlivande i verksamhetsområde för fastigheter i anslutning till 

befintliga verksamhetsområden. Gäller normalt ett färre antal fastigheter 

som inte är framdrivna av exploatering.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 7 februari 2023, § 41. 

Beslutsförslag 18 januari 2023. 

Protokoll styrelsemöte nr 10 Varberg Vatten AB 15 december 2022. 

10 13a Antagande av nya verksamhetsområden i Varbergs kommun. 

Karta med föreslaget verksamhetsområde; 10 13a (C) Föreslaget VO 

Fyrkullen 2:1 med flera. 

Karta med föreslaget verksamhetsområde; 10 13a (C) Föreslaget VO 

Tvååkers-Ås 1:242. 

Karta med föreslaget verksamhetsområde; 10 13a (C) Föreslaget VO 

Trönningenäs 1:48. 

 

Övervägande 
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 

att inrätta verksamhetsområden för vatten och avlopp enligt underlag från 

Varberg Vatten AB. 

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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 § 29 Dnr KS 2023/0057 

 
 

Taxa för tillsyn och tillstånd enligt lagen om 
skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

1. revidera taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt 

tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE) i enlighet med Räddningstjänsten Västs förslag.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
LSO och LBE nämner att kommunen ska genomföra tillsyn och hantera 

tillståndsärenden. Kostnaden för tillsyn och tillstånd finns för närvarande 

reglerad i en gemensam taxa som beslutades i Varbergs 

kommunfullmäktige 22 januari 2019 och i Falkenbergs fullmäktige 29 

januari 2019. Nuvarande taxa följer Sveriges Kommuner och Regioners 

(SKR) riktlinjer och har tagits fram gemensamt med räddningstjänsterna i 

Hallands län. Taxan har en framräknad handläggningskostnad per timme, 

som sedan multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för olika typer av 

objekt och hantering. 

 

Under 2021 och 2022 har lagstiftningen för tillsyn och tillstånd förändrats 

och taxan bör justeras för att anpassas till dessa förändringar. 

 

Taxorna måste beslutas i Varbergs respektive Falkenbergs kommuns 

kommunfullmäktige innan taxorna kan börja gälla.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 14 februari 2023, § 53. 

Beslutsförslag 31 januari 2023. 

Räddningstjänsten Väst 5 december 2022, § 45. 

Taxatabell enligt LSO samt LBE 2022. 

 

Övervägande 
I LSO har det blivit möjligt att ta betalt för hela tillsynsärendet. Tidigare var 

det enbart tillsynsbesöket som ingick. I LBE har det kommit krav på att 

göra fler prövningar vid tillståndsansökan. Räddningstjänsterna i Hallands 

län har utvärderat nuvarande taxa, samt stämt av med SKR. Slutsatsen är 

att nuvarande taxeform förslås gälla, men att det genomförs justeringar 
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kring vilka objekt och vilken hantering som finns med, samt justering kring 

den genomsnittliga tidsåtgången. 

 

Ekonomikontoret gör ingen annan bedömning än Räddningstjänsten Väst. 

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

Ekonomikontoret 
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 § 30 Dnr KS 2018/0436 

 
 

Svar på motion om ballongutsläpp 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

1. bifalla motionen i den del som avser att Varbergs kommuns 

verksamheter upphör med ballongutsläpp. 

 
2. avslå motionen i den del som avser att Varbergs kommun förhindrar 

tredje part att genomföra ballongutsläpp.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Johan Rosander (MP) och Martin Bagge (MP) inkom 7 augusti 2018 med 

en motion till kommunfullmäktige om ballongutsläpp. 

 

I motionen föreslås ett förbud mot utsläpp av ballonger i Varbergs 

kommuns verksamheter samt att Varbergs kommun förhindrar tredje part 

att genomföra ballongutsläpp.  

 

Vid invigningen av det nya tillgänglighetsanpassade trädäcket vid barnens 

badstrand släpptes en handfull ballonger upp. Motionärerna anser 

att ballongutsläppet vid invigningen skedde på ett okontrollerat sätt. Vilket 

anses bidraga till nedskräpningen i Varberg samt att djurlivet i havet kan ta 

skada. Varbergs kommun är även medlemmar i havsmiljöorganisationen 

Kommunernas Internationella Miljöorganisation (KIMO) som antog en 

resolution mot ballongutsläpp 2015.  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 14 februari 2023, § 54. 

Beslutsförslag 18 januari 2023. 

Hamn- och gatunämnden, 25 mars 2019, § 33. 

Motion från Johan Rosander (MP) och Martin Bagge (MP) om 

ballongutsläpp, 7 augusti 2018.   

 

Övervägande 
Varbergs kommun är, genom miljö- och hälsoskyddsnämnden, medlem i 

Kommunernas Internationella Miljöorganisation (KIMO). Organisationen 

syftar till att skydda, bevara och förbättra vår havsmiljö. Organisationen 

antog en resolution mot ballongutsläpp 2015. Syftet med resolutionen är att 

minska nedskräpningen i marina miljöer.  
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I samband med invigningen av den delvis tillgänglighetsanpassade 

badplatsen vid barnens badstrand sommaren 2018 släpptes en handfull 

ballonger upp för att markera att en ny badplats hade blivit klar.  

 

Vid olika typer av invigningar av publika anläggningar som hamn- och 

gatunämnden låtit uppföra har diverse olika aktiviteter förekommit, till 

exempel invigningstal, enkel förtäring och utdelande av ballonger till barn. 

Ballongsläpp förekommer ytterst sällan och hamn- och gatunämnden och 

hamn- och gatuförvaltningen har i princip upphört med användandet av 

ballonger vid invigningar. Även om det varit mycket uppskattat bland barn 

att få en ballong i handen får det anses gynna klimat- och miljöarbetet att 

inte använda sig av miljöpåverkande ballonger. 

 

I motionen föreslås att Varbergs kommun förhindrar tredje part att 

genomföra ballongutsläpp. Motionären föreslår att detta kan ske genom ett 

förbud i de lokala ordningsföreskrifterna, vilket inte är möjligt. Det är 

däremot möjligt att reglera ett förbud mot ballongutsläpp i de lokala 

miljöföreskrifterna. Däremot är det högst sannolikt att tillsynen av ett 

sådant förbud inte kommer att vara prioriterat av polismyndigheten eller av 

den del av kommunens egen organisation som kan förväntas vara ansvarig. 

 

Hamn- och gatunämnden pekar på att de inte längre släpper upp ballonger 

och i framtiden kommer vara betydligt mer restriktiva med att dela ut 

ballonger till barn och ungdomar.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår bifall av motionen i den del som  

avser att Varbergs kommuns verksamheter upphör med ballongutsläpp.  

Det ligger väl i linje med kommunens hållbarhetsmål, främst inom  

Livskraftiga ekosystem och Agenda 2030. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår, i enlighet med hamn- och 

gatunämndens yttrande att avslå förslaget om att skriva in ett förbud mot 

ballongutsläpp i de lokala ordningsföreskrifterna. 

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

Hamn- och gatunämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Varbergs Bostad AB 

Varberg Energi AB 

Varbergs Fastighets AB 

Varberg Event AB 

VIVAB 
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 § 31 Dnr KS 2023/0014 
 
 

Delegationsbeslut 24 januari 2023 - 20 februari 
2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna redovisning av delegationsbeslut för perioden 24 januari 

2023 – 20 februari 2023. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över delegationsbeslut för perioden 24 januari 2023 – 20 
februari 2023. 
 
KS 2023/0001 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023 
 

• 24 januari 2023 

• 7 februari 2023 

• 14 februari 2023 

 
KS 2023/0001 
Kommunstyrelsens personalutskott 2023 
 

• 2 februari 2023 

 
KS 2023/0054 

• Tilldelningsbeslut – Tolkförmedlingstjänster, 24 januari 2023. 

• Avbrytande av upphandling – Träd, buskar, klätterväxter samt 

perenner, 25 januari 2023. 

• Tilldelningsbeslut – Rivningsentreprenader och saneringsarbeten, 6 

februari 2023. 

• Tilldelningsbeslut – Beroendebehandling, 6 februari 2023. 

• Avbrytande av upphandling – Skyltar och uppmärkning, 7 februari 

2023. 

• Avbrytande av upphandling – Tekniska konsulter – Samhällsplanering, 

övergripande fysisk planering, 13 februari 2023. 

• Tilldelningsbeslut – Dörrautomatik samt serviceavtal, 13 februari 2023. 

• Tilldelningsbeslut – Multifunktionsskrivare och skrivare med 

tillhörande servicetjänster, 15 februari 2023. 

• Tilldelningsbeslut – Leasingstöd, 15 februari 2023. 
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KS 2023/0076 

Yttrande angående remiss om solcellspark, Hunnestad 7:16, Hunnestad 5:7 

och Tjärby 1:7. 

 

KS 2023/0034-2 

Räntebindning 2023-02-07 

 

KS 2023/0131-1 

Uppsägning av arrende 11082 för villkorsändring - Inom del av Getterön 

2:1. 

 

KS 2023/0122-1 

Uppsägning av arrende 17015 för villkorsändring - Inom del av Värö-backa 

2:4. 

 

KS 2023/0010-1 

Försäljning del av Varberg Värö-Backa 2:4 och 8:2. 

 

2022/0593-4 

Yttrande angående solcellsanläggning, Sik 6:3. 

 

2023/0091-1 

Arrendekontrakt 15038 - inom del av Torpa-Kärra 3:10. 

 

2023/0034-1 

Räntebindning 2023-01-24. 

 

KS 2023/0035-1 

Utbetalade donationsmedel januari 2023. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 32 Dnr KS 2023/0049 
 
 

Information om kommunstyrelsens förvaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning informerar om förvaltningens 
verksamheter. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 33 Dnr KS 2023/0049 
 
 

Information från kommundirektören och övrig 
fråga 

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

Beskrivning av ärendet 
 
Information från kommundirektören: 
Kommundirektör Carl Bartler informerar om VÅGA projektet, nytt 
vattentorn i Varberg. Projektet har en större avvikelse som kommer att 
behöva hanteras av kommunfullmäktige. 
 
Övrig fråga: 
Bengt Johansson (24:7) lyfter fråga om artikel i Varbergs Tidning. Frågan 
diskuteras.   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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