Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2022-05-17

Plats och tid

Stadshus C, kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 18.00-20.35

Beslutande

Gösta Bergenheim (M)
ViviAnne Johansson (C)
Håkan Johannesson (S)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Peter Sjöholm (M)
Hanna Netterberg (M)
Erland Linjer (M)
Micael Åkesson (M)
Reine Antonér (M)
Anne Antonsson (M)
Ulrika Eriksson (M)
Sven Andersson (M)
Nevrie B Suleyman (M)
Andreas Björklund (M)
Hannah Björnerhag (M)
Christofer Bergenblock (C)
Lena Språng (C)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Christian Persson (C)
Katarina Sundvall (C)
Stefan Stenberg (C)
Carl-Magnus Wikelund (C)
Anna-Karin Gustafsson (C)
ersätter Harald Lagerstedt (C)
Tobias Carlsson (L)
Cecilia Rönn (L)
Marianne Nord-Lyngdorf (L)
Karl-Johan Wiktorp (L)
Morgan Börjesson (KD)
Susann Enger (KD)
Anki Herdell (KD)
Karl-Gunnar Svensson (KD)

Övriga deltagare

Marcus Andersson, kommunsekreterare
Josefin Selander, samhällsutvecklingsdirektör, § 73
Maria Hagelberg, projektledare, § 73
Lisa Holmdahl Pedersen, kommunjurist, § 73
Björn Linder, personaldirektör, § 82

1-22

Erik Hellsborn (SD)
Björn Lindström (SD)
Clarence Jarlow (SD) ersätter Olle
Hällnäs (SD)
Patrick Nathansson (SD)
Andreas Havasi (SD)
Stig Berntsson (SD)
Helen Alexborn (SD)
Robert Petersson (SD) ersätter
Jörgen Pejle (SD) från klockan 18.45,
§ 81-85.
Jeanette Qvist (S)
Rita Wiberg (S) ersätter Jana
Nilsson (S)
Lukas Axelsson Nord (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Tomas Johansson (S)
Kent Norberg (S)
Ing-Mari Berggren (S) ersätter
Anders Friebe (S)
Jenny Bolgert (S)
Anton el Raai (S)
Malin Kjellberg (S)
Roland Ryberg (S) ersätter Lennart
Johansson (S)
Vivi-Anne Karlsson (S) ersätter Julia
Nord Axelsson (S)
Lennart Isaksson (S)
Ann-Britt Jansson Bensköld (S)
Katarina Eiderbrant (S)
Peter Stoltz (S)
Aida Mulalic (S) ersätter Birgitta
Sagdahl Wildtberg (S)
Lasse Sundberg (V)
Björn Mellquist (V)
Gerhard Eriksson (V)
Ingela Svensson (V)
Mikael Bonde (-)
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2-23

Andreas Havasi SD) och Marianne Nord Lyngdorf (L)
Ersättare: Håkan Johannesson (S)

Justeringens plats
och tid

Digital justering 24 maj 2022

Sekreterare

Marcus Andersson

Ordförande

Gösta Bergenheim (M)

Justerande

Andreas Havasi (SD)

Paragraf

73-85

Marianne Nord Lyngdorf (L)
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Dnr KS 2019/0176

Information om Västerport
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Josefin Selander samhällsutvecklingsdirektör, Maria Hagelberg
projektledare och Lisa Holmdahl Pedersen kommunjurist, informerar om
detaljplan för Västerport.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/0248

Motion från Ingela Svensson (V) om införande
av checklista för tillämpning av
Barnkonventionen som lag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Ingela Svensson (V) har 15 maj 2022 lämnat in motion om införande av
checklista för tillämpning av Barnkonventionen som lag.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 16 maj 2022.
Motion inkommen 15 maj 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/0220

Motion från Erik Hellsborn (SD) om vänort i
Ukraina
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Erik Hellsborn (SD) har 25 april 2022 lämnat in motion om vänort i
Ukraina.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 26 april 2022.
Motion inkommen 25 april 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/0239

Motion från Helen Alexborn (SD) om register för
motioner i Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Helen Alexborn (SD) har 2 maj 2022 lämnat in motion om register för
motioner i Varbergs kommun.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2 maj 2022.
Motion inkommen 2 maj 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/0029

Entledigande samt fyllnadsval av ledamot och
ersättare i förskole- och grundskolenämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Mattias Svensson (S) från uppdraget som ledamot i förskoleoch grundskolenämnden från och med 1 juli 2022,
2. till ny ledamot i förskole- och grundskolenämnden utse Robert Hult (S)
från 1 juli 2022,
3. till ny ersättare i förskole- och grundskolenämnden utse Rebecca
Esselgren (S) från 1 juli 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Mattias Svensson (S) har i skrivelse 20 april 2022 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i förskole- och grundskolenämnden.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 21 april 2022.
Skrivelse från Mattias Svensson 20 april 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunkansliet
Mattias Svensson
Robert Hult
Rebecca Esselgren
PA-avdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/0029

Entledigande av ledamot i Vatten & Miljö i Väst
AB (VIVAB)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Lars-Bertil Nilsson (S) från uppdraget som ledamot i Vatten &
Miljö i Väst AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Lars-Bertil Nilsson (S) har i skrivelse 16 maj 2022 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i Vatten & Miljö i Väst AB.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 16 maj 2022.
Skrivelse från Lars-Bertil Nilsson 16 maj 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Lars-Bertil Nilsson
Vatten & Miljö i Väst AB
PA-avdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/0029

Entledigande av ledamot i Varberg Vatten AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Lars-Bertil Nilsson (S) från uppdraget som ledamot i Varberg
Vatten AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Lars-Bertil Nilsson (S) har i skrivelse 16 maj 2022 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i Varberg Vatten AB.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 16 maj 2022.
Skrivelse från Lars-Bertil Nilsson 16 maj 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Lars-Bertil Nilsson
Varberg Vatten AB
PA-avdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2020/0149

Justerad simskoletaxa
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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), Rita Wiberg (S), Lukas Nord Axelsson (S), Turid Ravlo
Svensson (S), Tomas Johansson (S), Kent Norberg (S), Ing-Mari
Berggren (S), Jenny Bolgert (S), Anton El Raai (S), Malin Kjellberg (S),
Roland Ryberg (S), Vivi-Anne Karlsson (S), Lennart Isaksson (S), Ann-Britt
Jansson Bensköld (S), Håkan Johannesson (S), Katarina Eiderbrant (S),
Peter Stoltz (S), Aida Mulalic (S), Lasse Sundberg (V), Björn Mellquist (V),
Gerhard Eriksson (V) och Ingela Svensson (V) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Språng (C), Sven Andersson (M), Jenny Bolgert (S), Ingela
Svensson (V) och Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Jenny Bolgert (S), Ingela Svensson (V) och Jeanette Qvist (S) föreslår
tillägget 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 simverksamheten.

Beslutsordning
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer därefter fråga om bifall eller avslag på Jenny Bolgerts (S)
med fleras tilläggsförslag och konstaterar att kommunfullmäktiges beslutar
att avslå förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för avslag på Jenny Bolgert (S) med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Jenny Bolgert (S) med fleras förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Jenny Bolgerts (S) med fleras förslag
med 35 ja-röster och 25 nej-röster.
Ja röstar Gösta Bergenheim (M), Peter Sjöholm (M), Hanna
Netterberg (M), Erland Linjer (M), Mikael Åkesson (M), Reine
Antonér (M), Anne Antonsson (M), Ulrika Eriksson (M), Sven
Andersson (M), Nevrie B Suleyman (M), Andreas Björklund (M), Hannah
Björnerhag (M), Vivi-Anne Johansson (C), Christofer Bergenblock (C),
Lena Språng (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christian Persson (C),
Katarina Sundvall (C), Stefan Stenberg (C), Carl-Magnus Wikelund (C),
Anna-Karin Gustavsson (C), Tobias Carlsson (L), Cecilia Rönn (L),
Marianne Nord Lyngdorf (L), Karl-Johan Wiktorp (L), Morgan
Börjesson (KD), Anki Herdell (KD), Karl-Gunnar Svensson (KD), Susanne
Enger (KD), Erik Hellsborn (KD), Clarence Jarlow (SD), Patrick
Nathansson (SD), Andreas Havasi (SD), Stig Berntsson (SD) och Helen
Alexborn (SD).
Nej röstar Jeanette Qvist (S), Rita Wiberg (S), Lukas Nord Axelsson (S),
Turid Ravlo Svensson (S), Tomas Johansson (S), Kent Norberg (S), IngMari Berggren (S), Jenny Bolgert (S), Anton El Raai (S), Malin
Kjellberg (S), Roland Ryberg (S), Vivi-Anne Karlsson (S), Lennart
Isaksson (S), Ann-Britt Jansson Bensköld (S), Håkan Johannesson (S),
Katarina Eiderbrant (S)Peter Stoltz (S), Aida Mulalic (S), Lasse
Sundberg (V), Björn Mellquist (V), Gerhard Eriksson (V), Ingela
Svensson (V), Stig Berntsson (SD), Björn Lindström (SD) och Mikael
Bonde (-).

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 26 april 2022, § 70.
Arbetsutskottet 10 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.
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:

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Reservation från Socialdemokraterna gällande
ärende 11: Justerad simskoletaxa, 22-05-17 i
Kommunfullmäktige.

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 Kommunfullmäktige

Jeanette Qvist, gruppledare för Socialdemokraterna i fullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2022-05-17

§ 81

14

Dnr KS 2021/0269

Policy för arbetsmiljö och hälsa
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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

Christofer Bergenblock (C) och Kent Norberg (S) föreslår bifall till
kommunstyrelsens 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
Kommunstyrelsen 26 april 2022, § 79
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:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och bolag

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/0051

Personal- och hälsobokslut 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna Personal- och hälsobokslut 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Christofer Bergenblock (C), Hanna Netterberg (M), Morgan
Börjesson (KD), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Ann-Charlotte Stenkil (M),
Tobias Carlsson (L) och Erland Linjer (M) föreslår bifall till
kommunstyrelsens 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 sammanställts. 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
Kommunstyrelsen 26 april 2022, § 80.
Personalutskottet 7 april 2022, § 18.
Beslutsförslag 24 mars 2021.
Personal- och hälsobokslut 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2021/0279

Nämndsorganisation 2023-2026 för Varbergs
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa nämndsorganisation 2023-2026 för Varbergs kommun i
enlighet med nämndsorganisationskommitténs förslag i
Nämndsorganisation 2023-2026 daterad 7 oktober 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Bonde (-) föreslår återremiss för att få tillgång till utredningen om
för- respektive nackdelar med en sammanslagning av byggnadsnämnden
och miljö- och hälsoskyddsnämnden samt utredningen om för- respektive
nackdelar med en uppdelning av socialnämnden i en individ- och
familjeomsorgsnämnd och en äldreomsorgsnämnd.

Beslutsordning
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.

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
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunfullmäktige
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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
grundskolenämnden är 13 och antalet ledamöter i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden är 11.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 26 april 2022, § 84.
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:
•
•

Justerandes signatur

En genomgång av kommunens nuvarande nämndsorganisation 20192022 har gjorts.
Ett uppdrag till kommunstyrelsens personalutskott har getts om att se
över nuvarande arvodesbestämmelser inför ny nämndsorganisation
2023-2026.
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

•

•

•
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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.
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 20232026 redovisas i dokumentet Nämndsorganisation 2023-2026 daterad 7
oktober 2021.
Kommittén föreslår kommunfullmäktige att fastställa
nämndsorganisationen 2023-2026 för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och bolag

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2021/0055

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till
förtroendevalda i Varbergs kommun 2023-2026
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anta Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i
Varbergs kommun 2023-2026,
2. anta Arvoden bilaga A.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

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 20232026.
Nämndsorganisationskommittén beslutade 15 februari 2022, § 1, att föreslå
kommunfullmäktige att anta bestämmelserna med tillhörande bilaga.
Justerandes signatur
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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
Kommunstyrelsen 26 april 2022, § 85.
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:
•
•

•

•

•
Justerandes signatur

En genomgång av kommunens nuvarande nämndsorganisation 20192022 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.
Utdragsbestyrkande
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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:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och bolag
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Dnr KS 2022/0014

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 20 april – 17 maj
2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Förteckning över meddelanden för perioden 20 april -17 maj 2022.
KS 2022/0028-10
Länsstyrelsen beslut om efterträdare till Linda Berggren som ledamot i
kommunfullmäktige.
KS 2022/0238
Revisionsrapport – Granskning av investeringsprojekt Pingvinen inklusive
drift av extern utförare.
KS 2022/0103-4
SN 2022-04-28 § 69 - Yttrande över revisionsrapport "Granskning av
socialnämndens åtgärder för budget i balans".
KS 2022/0148-3
SVN 2022-04-28 § 33 – Yttrande över revisionsrapport ”Granskning av
Varberg Direkt”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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