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Plats och tid Stadshus C, kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 18-21.50.  
Presidiet var i lokalen medan övriga ledamöter deltog på distans. 

Beslutande Gösta Bergenheim (M), ordförande 
ViviAnne Johansson (C), första vice 
ordförande 
Håkan Johannesson (S), andra vice 
ordförande 
Ann-Charlotte Stenkil (M)  
Peter Sjöholm (M)  
Hanna Netterberg (M)  
Erland Linjer (M)  
Micael Åkesson (M)  
Reine Antonér (M)  
David Sandrén (M) ersätter 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)  
Marie Bengtsson (C) ersätter Eva 
Pehrsson-Karlsson (C)  
Christian Persson (C)  
Katarina Sundvall (C)  
Stefan Stenberg (C)  
Carl-Magnus Wikelund (C)  
Harald Lagerstedt (C)  
Tobias Carlsson (L)  
Cecilia Rönn (L)  
Marianne Nord-Lyngdorf (L)  
Mikael Bonde (L)  
Karl-Johan Wiktorp (L)  
Morgan Börjesson (KD)  
Roger Kardemark (KD)  
Ann-Kristin Herdell (KD)  
Karl-Gunnar Svensson (KD)  
 

Erik Hellsborn (SD)  
Robert Petersson (SD) ersätter Björn 
Lindström (SD)  
Olle Hällnäs (SD)  
Patrik Nathansson (SD) ersätter 
Ingrid Jordebo (SD)  
Andreas Havasi (SD)  
Stig Berntsson (SD)  
Helen Alexborn (SD)  
Jörgen Pejle (SD)  
Jana Nilsson (S)  
Vivi-Anne Karlsson (S) ersätter 
Jeanette Qvist (S)  
Lukas Nord Axelsson (S)  
Turid Ravlo-Svensson (S)  
Rita Wiberg (S) ersätter Tomas 
Johansson (S)  
Linda Berggren (S)  
Anders Friebe (S)  
Jenny Bolgert (S)  
Anton el Raai (S)  
Malin Kjellberg (S)  
Lennart Johansson (S)  
Julia Nord Axelsson (S)  
Lennart Isaksson (S)  
Ann-Britt Jansson Bensköld (S)  
Katarina Eiderbrant (S)  
Ing-Marie Berggren (S) ersätter Peter 
Stoltz (S)  
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)  
Lasse Sundberg (V)  
Björn Mellquist (V) ersätter Kajsa 
Lissel (V)  
Gerhard Eriksson (V)  
Ingela Svensson (V) 

Övriga deltagare Marcus Andersson, kommunsekreterare 
Carl Bartler, kommundirektör, § 40 
Josefin Selander, samhällsutvecklingsdirektör, § 41 
Jan Bengtsson, avdelningschef, § 41 
Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 47 
Björn Johansson, ordförande kommunens revisorer, § 48 
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Utses att justera Ulrika Eriksson (M) och Julia Nord Axelsson (S) 
Ersättare: Karl-Johan Wiktorp (L)           

Justeringens plats 
och tid 

Kommunkansliet, 27 april 2021 

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 40–56 

Ordförande Gösta Bergenheim (M) 

Justerande Ulrika Eriksson (M)  Julia Nord Axelsson (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 40 Dnr KS 2020/0638 
 

Information om Covid-19 

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

Beskrivning av ärendet 
Carl Bartler, kommundirektör, informerar om Covid-19 och situationen i 
Varberg. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 41 Dnr KS 2021/0023 
 

Information om stadsutvecklingsprojektet 

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

Beskrivning av ärendet 
Josefin Selander, samhällsutvecklingsdirektör, informerar om projekten 
Varbergstunneln, Farehamnen och Västerport. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 42 Dnr KS 2021/0220 
 

Motion från Lasse Sundberg (V) om 
utarbetandet av en trädplan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Lasse Sundberg (V) har 8 april 2021 lämnat in motion 0m utarbetandet av 
en trädplan. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 8 april 2021. 
Motion inkommen 8 april 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 43 Dnr KS 2021/0228 
 

Motion från Björn Mellquist (V) och Gerhard 
Eriksson (V) om att Varbergs kommun inför 
nolltaxa för hyra av lokaler för ungdomsidrott 
under perioden 2022–2024 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Gerhard Eriksson (V) och Björn Mellquist (V) har 18 april 2021 lämnat in 
motion 0m att Varbergs kommun inför nolltaxa för hyra av lokaler för 
ungdomsidrott under perioden 2022–2024. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 19 april 2021. 
Motion inkommen 18 april 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 44 Dnr KS 2021/0038 
 

Fyllnadsval av ordförande och ersättare i 
valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. till ny ordförande i valnämnden utse Stefan Stenberg (C) 
2. till ny ersättare i valnämnden utse Lena Språng (C). 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Valnämndens ordförande, Lars-Erik Karlsson (C), har avlidit och ny 
ordförande och ersättare för valnämnden behöver utses. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 29 mars 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: 
 

PA-avdelningen 
Valnämnden 
Stefan Stenberg (C) 
Lena Språng (C) 

 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige 2021-04-20 8 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 45 Dnr KS 2021/0038 
 

Fyllnadsval av ledamot i Varbergs Bostads AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. till ny ledamot i Varbergs Bostads AB utse Pontus Andersson (L). 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Ledamot i Varbergs Bostads AB, Claes-Göran Bengtsson (L), har avlidit och 
ny ledamot för Varbergs Bostads AB behöver utses. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 31 mars 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: PA-avdelningen 

Varbergs Bostads AB 
Pontus Andersson (L) 
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 § 46 Dnr KS 2021/0038 
 

Fyllnadsval av ledamot i Parkering i Varbergs 
Bostads AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. till ny ledamot i Parkering i Varbergs Bostads AB utse Pontus 

Andersson (L). 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Ledamot i Parkering i Varbergs Bostads AB, Claes-Göran Bengtsson (L), 
har avlidit och ny ledamot för parkering i Varbergs Bostads AB behöver 
utses. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 31 mars 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: PA-avdelningen 

Parkering i Varbergs Bostads AB 
Pontus Andersson (L) 
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 § 47 Dnr KS 2021/0116 

 

Årsredovisning 2020 - Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. godkänna årsredovisning 2020 för Varbergs kommun. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M), Christofer Bergenblock (C), Morgan  
Börjesson (KD), Tobias Carlsson (L), Hanna Netterberg (M), Lena  
Språng (C), Erland Linjer (M), Christian Persson (C), Marianne Nord-
Lyngdorf (L), Karl-Gunnar Svensson (KD), Roger Kardemark (KD) och 
Micael Åkesson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige 
om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 30 mars 2021, § 51. 
Arbetsutskottet 16 mars 2021, § 91. 
Beslutsförslag 5 mars 2021. 
Årsredovisning 2020 – Varbergs kommun. 
Nämndernas inrapporterade årsredovisningar. 
 

Övervägande 
Under perioden 2020–2023 har kommunkoncernen fokus på fyra 
strategiska målområden och nio prioriterade mål, beslutade av 
kommunfullmäktige. 
 
I årsredovisningen görs en första avstämning av målarbetet. Sammantaget 
är bedömningen att kommunkoncernen har kommit en bit på väg mot 
måluppfyllelse inom samtliga målområden och att det tagits steg framåt 
under året trots den rådande situationen med pandemin som försvårat 
vissa aktiviteter. 
 
Varberg fortsätter att växa, även om årets befolkningstillväxt var något 
lägre än tidigare år och än förväntat. Tillväxten ställer ökade krav på 
organisationen inom i stort sett alla områden. Det ökande behovet av 
bostäder, lokaler, infrastruktur, omsorg och service hanteras samtidigt som 
den befintliga löpande verksamheten ska fortsätta fungera och utvecklas. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Investeringsplanen för 2020 rymde flera investeringsprojekt för att öka 
kapaciteten i förskolor, skolor och boenden. Till detta kom investeringar i 
bland annat infrastruktur för en hållbar stadsutveckling och nya idrotts- 
och fritidsanläggningar, bland annat kommunens nya bad- och 
simanläggning Pingvinen. Under året användes drygt 75 procent av det 
budgeterade investeringsutrymmet med en nettoutgift om totalt 673 
miljoner kronor. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunkoncernen 2020 uppgår till 280 
miljoner kronor och avviker positivt från budget med drygt 116 miljoner 
kronor. Kommunen bidrar med 153 miljoner kronor till 
kommunkoncernens resultat, vilket är 98 miljoner kronor mer än budget. 
 
Antalet tillsvidareanställda medarbetare fortsätter att öka och är nu uppe i  
4 568 personer. Rekryteringsbehovet är fortsatt högt och kommunen 
arbetar på flera plan för att attrahera nya medarbetare och säkerställa olika 
slags kompetens inför framtiden. 
 
Ekonomi  
Kommunens två finansiella mål handlar om resultat- och soliditetsnivå. 
Resultatet för 2020 på 153 miljoner kronor överstiger det finansiella målet 
om en genomsnittlig resultatnivå på 135 miljoner kronor per år under 
perioden 2017–2025. Soliditeten har försämrats något jämfört med tidigare 
år, till 58 procent, men ligger i linje med budgeten för 2020 som angav en 
försämrad soliditet. Beaktat tidigare års resultat- och soliditetsnivåer och 
planerade nivåer för åren 2021–2025 kommer de finansiella målen att 
uppnås. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och bolag 
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 § 48 Dnr KS 2021/0204 
 

Revisionsberättelse för Varbergs kommun 2020 
- beviljande av ansvarsfrihet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ och i gemensamma nämnder beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  

 
Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2020 
varit ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i 
fråga om den egna nämnden eller styrelsen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelse 9 april 2021 avseende 
2020 års verksamhet och förvaltning. Revisorerna har tillstyrkt att styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 samt tillstyrker att 
fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har 12 april 2021 träffat kommunens 
revisorer och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda förtroendevalda 
i dessa organ och i gemensamma nämnder beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidium 12 april 2021, § 1. 
Beslutsförslag 31 mars 2021. 
Revisonberättelse Varbergs kommun 2020. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag Ekonomikontoret 
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 § 49 Dnr KS 2021/0164 
 

Beviljande av ansvarsfrihet, revisionsberättelse, 
revisionsrapport och årsredovisning 2020 för 
Räddningstjänsten Väst 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda 

förtroendevalda i Räddningstjänsten Väst för verksamhetsåret 2020. 
 
Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2020 
varit ledamöter eller ersättare i direktionen inte deltar i beslutet i fråga. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna för Räddningstjänsten Väst har lämnat revisionsberättelse för 
2020 års verksamhet till Varbergs och Falkenbergs kommuner. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda i Räddningstjänsten Väst beviljas ansvarsfrihet samt att 
årsredovisning för 2020 godkänns. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 9 mars 2021. 
Revisionsberättelse 2 mars 2021. 
Revisionsrapport – Granskning av Räddningstjänsten Västs årsredovisning 
2020, 23 februari 2021. 
Årsredovisning för Räddningstjänsten Väst 2020. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag Räddningstjänsten Väst 

Ekonomikontoret 
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 § 50 Dnr KS 2021/0217 
 

Beviljande av ansvarsfrihet - 
Samordningsförbundets Halland 
revisionsberättelse och årsredovisning 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i 

Halland för verksamhetsåret 2020. 
 
Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2020 
varit ledamöter eller ersättare i förbundsstyrelsen för 
Samordningsförbundet i Halland inte deltar i beslutet i fråga. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun är tillsammans med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Halland, Kungsbacka, Hylte, Laholm, 
Falkenberg och Halmstad medlem i Samordningsförbundet i Halland 
för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 
Enligt 26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan 
om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning. 
 

I revisionsberättelsen framgår att styrelsen i Samordningsförbundet i 
Halland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen 
har varit tillräcklig. Bedömningen är att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 
god redovisningssed. Sammantaget är bedömningen att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som är uppställda.  
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 8 april 2021. 
Samordningsförbundets revisionsberättelse och årsredovisning 2020. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Protokollsutdrag Samordningsförbundet Halland 
Ekonomikontoret 
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 § 51 Dnr KS 2021/0167 

 

Överföring av Kallbadhuset 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kallbadhuset överförs till Varbergs Fastighets AB genom att byggnaden 

säljs till bolaget för marknadspris 
2. överlåtelsen av fastigheten från primärkommunen till Varbergs 

Fastighets AB sker 1 juli 2021 till en köpeskilling om 3 500 000 kronor 
3. utge ett driftsbidrag till Varbergs Fastighets AB om 500 000 kronor 

årligen till dess fastigheten visar positivt driftsnetto, som längst i tio år. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Reservation 
Mikael Bonde (L) reserverar sig mot beslutet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M), Jana Nilsson (S), Christofer Bergenblock (C), 
Sven Andersson (M), Tobias Carlsson (L), Morgan Börjesson (KD), Karl-
Johan Wiktorp (L), Cecilia Rönn (L), Björn Mellquist (V), Marianne Nord-
Lyngdorf (L) och Lennart Johansson (S) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 17 mars 2015, § 38, att ge 
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda och genomföra 
renodling av fastighetsägandet i kommunen.  
 
Syftet med uppdraget är att identifiera fastigheter som inte ingår i 
huvuduppdraget och kärnverksamheten för var och en av parterna.  
 
Renodlingen utgår från följande uppdelning av fastighetsägandet i 
kommunkoncernen:  
 

Varbergs Kommun 
Samhällsfastigheter såsom skolor, förskolor, idrottsanläggningar, 
administrativa lokaler etcetera med Varbergs Kommun som primär 
hyresgäst.  
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Varbergs Fastighets AB 
Kommersiella fastigheter såsom kontor, hotell, lokaler för hamnverksamhet 
samt övriga lokaler av strategiskt och kulturhistoriskt värde med annan 
hyresgäst än Varbergs kommun.  

 

Varbergs Bostad AB 
Bostäder.  

 

Varberg Energi AB 
Fastigheter som krävs för distribution eller produktion av energi.  

 

Varberg Vatten AB 
Fastigheter för vatten- och avfallsverksamhet. 
 
Med anledning av den genomförda översynen av fastighetsägandet är 
förslaget att Varbergs Fastighets AB tar över förvaltningen av Kallbadhuset 
och att fastigheten säljs till bolaget till marknadspris.  
 
Efter överföring av Kallbadhuset från kommunen till Varbergs Fastighets 
AB ansvarar Varbergs Fastighets AB för att tillgodose att nuvarande nivå på 
tillgänglighet till kallbadhuset för allmänheten kvarstår.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 30 mars 2021, § 44. 
Arbetsutskottet 23 mars 2021, § 111. 
Beslutsförslag 10 mars 2021.  
Kommunfullmäktige 17 mars 2015, § 38. 
 

Övervägande 
Varbergs Fastighets AB har sedan tidigare förvärvat Varmbadhuset, 
Rådhuset, Hamnpaviljongen, Tullhuset och Fästningsterassen. 
Överföringarna är gjorda i enlighet med uppdraget att renodla 
fastighetsägandet i Varbergs kommun.   
 
Förslaget om överföring av Kallbadhuset har sitt ursprung i den pågående 
renodlingen av fastighetsägandet, men det finns även ett intresse av att 
säkerställa att Kallbadhusets kommersiella del nyttjas på ett sätt som tjänar 
den tänkta utvecklingen av området.  
 
Bedömningen är att det finns fördelar med att samla hanteringen av 
kommunala fastigheter som har ett både kulturellt och kommersiellt värde 
hos en kommunal aktör med branschkännedom.   
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Utifrån den pågående renodlingen av fastighetsägandet anser 
kommunstyrelsens förvaltning att Kallbadhuset ska överföras till 
fastighetsbolaget och hanteras tillsammans med de kriterier som gäller för 
kulturella och kommersiella fastigheter. Varbergs Fastighets AB har genom 
sin förvaltning av kulturella och kommersiella fastigheter visat en lyhördhet 
för ett övergripande kommunalt synsätt och är således den mest lämpade 
förvaltaren av fastigheten.  
 
Med det som bakgrund är uppfattningen att en överlåtelse av Kallbadhuset 
till fastighetsbolaget står i överensstämmelse med kommunens intentioner i 
den pågående renodlingen av fastigheter. 
 
Ekonomi  
Kallbadhuset har idag ingen möjlighet att bära sina egna kostnader utan 
har de senaste tio åren visat på ett genomsnittligt driftsunderskott på 560 
000 kronor årligen. Fastigheten står inför större underhållsbehov och cirka 
4 600 000 kronor i underhåll (fjärrvärme, tak och invändiga ytskikt) har 
aktiverats under 2020 och ytterligare 3 350 000 kronor (landgång, pålar 
och invändiga ytskikt) väntas aktiveras under det inledande halvåret med 
kommunen som ägare. Avskrivningarna på det aktiverade underhållet 
kommer innebära att driftsunderskottet från 2021 och framåt väntas bli 
runt 800 000 kronor per år. 
 
Ytterligare underhåll är planerat efter övertagandet av Varbergs Fastighets 
AB och avser då fasaden. Utgiften är beräknad till 5 800 000 kronor och 
finansieras utav bolaget på affärsmässiga grunder men ett 
nedskrivningsbehov kan uppstå vid större underhållsinsatser.  
 
Fastigheten är värderad av två oberoende värderare i februari 2021 och det 
bedömda värdet uppgår till 2 000 000–5 000 000 kronor. Ett medelvärde 
på fastigheten blir då 3 500 000 kronor. Fastigheten är svår att värdera då 
det finns få jämförbara objekt. 
 
Bokfört värde bedöms vara cirka 8 150 000 kronor vid halvårsskiftet 2021. 
 
För att möjliggöra en överföring av fastigheten behöver kommunen 
garantera ett driftsbidrag till Varbergs fastighets AB motsvarande 500 000 
kronor årligen till dess att bolaget kan påvisa att fastigheten är lönsam 
vilket beräknas ske inom sju år. Driftsbidraget betalas ut som längst i tio år. 
Årlig avstämning avseende driftsbidragets storlek görs mellan 
ekonomikontoret och Varbergs Fastighets AB. 
 
Driftsbidraget till Varbergs Fastighets AB finansieras enligt följande. Den 
ram som finns sedan tidigare på 135 000 kronor samt den tillkommande 
ramen avseende kapitalkostnader för gjorda investeringar 2020 på 272 000 
kronor förs över till kommunstyrelsen från servicenämnden. Det 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige 2021-04-20 18 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

kompletteras med ytterligare 93 000 kronor från de medel som reserverats 
för tillkommande kapitalkostnader för de investeringar som görs 2021. 
Dessa tre delar ger sammanlagt 500 000 kronor. 
 
En försäljning till ett bedömt marknadsvärde på 3 500 000 kronor vid 
halvårsskiftet 2021 innebär en reaförlust på 4 650 000 kronor. 
 
Reaförlusten och det årliga driftsbidraget till Varbergs Fastighets AB ska 
dock ställas mot det eviga driftsunderskott som fastigheten visar i 
kommunal regi. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Servicenämnden 

Varbergs Fastighets AB 
Ekonomikontoret 
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Reservation  KF 20-04-20 Punkt 17 
 
Undertecknad reservera sig mot beslutet: 
att överföra Kallbadhuset till Varbergs Fastighets AB.  
 
Undertecknad har under tiden från beslutet som togs på KF den 17 mars 
2015, att bl.a. sälja kulturfastigheter från kommunal förvaltning och föra 
över dem till VFAB noterat att man i vissa fall inte har tagit det kulturvårds 
ansvar som måste tas för att ett bevarande av det kulturhistoriska värdet.  
Detta är mycket viktigt när man planerar renoveringar av våra 
kulturbyggnader.  
 
Ett beslut jag själv var med att tog och som man nu i backspegeln var ett fel, 
detta med tanke på hur vi bör vårda de kulturfastigheter som finns i VFAB 
fastighetsbestånd.  
 
Visst kan man hyra ut alla kulturbyggnader till olika hyresgäster 
kommersiella som för kommunala varsamheter, men man måste bevara 
och vårda det kulturhistoriska värdet i byggnaderna. Det får inte vara 
hyresgästen som ställer krav eller vill anpassa kulturbyggnaden efter 
verksamheten.  
 
Om en anpassning skall göras skall alltid det vara det kulturhistoriska 
värdet som skall prioriteras först.  
 
Vi måste värna om byggnadens kulturhistoriska värde för Varbergs 
kommande generationer.  
 
Frågan hur vi bäst bevarar våra kulturbyggnader, är en fråga som vi bör 
utreda vidare. Vi har både kulturbyggnader inom kommunens förvaltning 
samt inom VFAB.  
 
En renodlad fastighetsnämnd inom kommunens förvaltning som med 
ansvar för Varbergs Kultur och egna förvaltn1ngsbyggnader kan vara en idé. 
 
Varberg 2021-04-23 
 
Mikael Bonde 
Liberalerna 
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 § 52 Dnr KS 2020/0361 

 

Strategi för långsiktig inkludering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. anta Strategi för långsiktig inkludering daterad 8 mars 2021 
2. upphäva Strategi för långsiktig inkludering i Varberg, antagen av 

kommunfullmäktige 14 februari 2017, § 25. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Reservation 
Erik Hellsborn (SD), Robert Petersson (SD), Olle Hällnäs (SD), Patrik 
Nathansson (SD), Andreas Havasi (SD), Stig Berntsson (SD), Helen 
Alexborn (SD) och Jörgen Pejle (SD) reserverar sig mot beslutet i enlighet 
med eget ändringsförslag. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Mellquist (V), Christofer Bergenblock (C), Jana Nilsson (S), Ann-
Kristin Herdell (KD), Cecilia Rönn (L), Mikael Bonde (L), Jenny Bolgert (S) 
och Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Erik Hellsborn (SD) föreslår ändringen att stycket under rubriken 
”Inkluderande arbetssätt och rutiner” stryks. 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 14 februari 2017 § 25, en strategi för långsiktig 
inkludering. Enligt strategin ska revidering ske vart fjärde år. 
 
Varbergs kommun har som vision att vara Västkustens kreativa mittpunkt. 
Visionsarbetet ska genomsyras av två förhållningssätt, delaktighet och 
hållbarhet. För att förtydliga vad detta innebär har fullmäktige i Varberg 
antagit Hållbarhetsmål för perioden 2017–2025 – en lokal målsättning med 
utgångpunkt i nationella miljömålssystemet och Agenda 2030, FN:s globala 
hållbarhetsmål.  
 
I våra lokala hållbarhetsmål finns en tydlig målsättning om att Varberg ska 
vara ett inkluderande samhälle, med ambitionen att vår organisation ska ha 
ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, 
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inflytande och omtanke. I målområde 1, Ett samhälle för alla, i 
kommunfullmäktiges mål och inriktningar 2020–2023 beskrivs Varberg 
som en inkluderande kommun som präglas av tillit och social 
sammanhållning samt att invånare genom delaktighet och valfrihet ska få 
de bästa förutsättningarna genom livet. Ett viktigt verktyg för att arbeta 
mot dessa målsättningar är inkluderingsstrategin, som vägleder 
organisationen i hur man kan prioritera för att skapa goda resultat inom 
området.  
 
Strategin har skickats ut på remiss för yttrande till kommunens samtliga 
nämnder och bolag. Samtliga, förutom Hallands hamnar Varberg AB har 
lämnat remissvar. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 30 mars 2021, § 55. 
Arbetsutskottet 23 mars 2021, § 109. 
Beslutsförslag 8 mars 2021. 
Strategi för långsiktig inkludering 8 mars 2021. 
Strategi för långsiktig inkludering i Varberg 14 februari 2017, § 25. 
Byggnadsnämnden, 17 december 2020, § 417. 
Förskole- och grundskolenämnden, 14 december 2020, § 138. 
Hamn- och gatunämnden, 14 december 2020, § 110. 
Kultur- och fritidsnämnden, 17 december 2020, § 176. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 7 december 2020 § 90. 
Servicenämnden, 7 december 2020, § 93. 
Socialnämnden, 17 december 2020, § 188. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 14 december 2020, § 77. 
Överförmyndarnämnden, 14 december 2020, § 193. 
Arena Varberg, 16 december 2020. 
Varbergs Bostads AB, 15 december 2020. 
Varberg Energi AB, 8 oktober 2020. 
Varbergs Fastighets AB, 27 januari 2021. 
Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB. 
 

Övervägande 
Det genomgående syftet vid revidering av inkluderingsstrategin har varit att 
beskriva det inkluderande uppdraget och förtydliga vilka områden Varbergs 
kommuns nämnder och bolag ska prioritera. Detta för att gemensamt ta 
ytterligare kliv framåt mot en kommun som präglas av delaktighet. 
 
Skillnader mellan ny och gammal strategi 
Inkluderingsstrategin från 2017 riktar sig till alla invånare i Varbergs 
kommun med fokus utifrån etnisk och kulturell bakgrund. Den innehåller 
sex målområden: inkluderande förhållningssätt, arbete, utbildning och 
språk, boende, socialt deltagande och inflytande samt mötesplatser. Trots 
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strategins uttalade fokus på långsiktighet har kommunen i många fall 
arbetat utifrån ett alltför kortsiktigt perspektiv. Ett exempel är att det har 
funnits ett stort fokus på tillfälliga bostadslösningar för att klara av 
kommunens bosättningsuppdrag. Andra uttryck för detta är att bristande 
svenska ses som ett hinder som är svårt att kringgå och att 
utvecklingsarbete inom området i huvudsak finansieras med statliga bidrag 
eller projektmedel.  
 
Fokus för Varbergs kommuns arbete de senaste åren har legat på de 
ekonomiska aspekterna (såsom arbete, utbildning och bostad) vilka i stor 
utsträckning regleras genom lagstiftning eller regeringsbeslut. Inkludering 
handlar dock inte enbart om att säkerställa att alla människor har 
sysselsättning och bostad, utan också om att bidra till ett samhälle som 
präglas av social sammanhållning. Det handlar om att arbeta med att 
utveckla ett samhälle där människor känner gemenskap och tillhörighet, 
där de upplevda avstånden mellan olika grupper är små och där det finns 
mellanmänsklig tillit och förtroende för samhällets institutioner. Detta är 
svårt att avgränsa till att gälla etnisk och kulturell bakgrund. Den 
reviderade strategin handlar därför om inkludering och social hållbarhet i 
bredare bemärkelse. 
 
Kopplat till den gamla strategin finns en handlingsplan för 
inkluderingsarbetet i Varberg. Arbetet med handlingsplanen och att ta fram 
aktiviteter till den har varit en utmaning för nämnder och bolag. Det har 
skapat en otydlig parallellprocess till arbetet med kommunens 
hållbarhetsmål samt kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Till den 
reviderade inkluderingsstrategin finns därför ingen tillhörande 
handlingsplan. Förslaget är istället att ha en tillitsbaserad uppföljning som 
bygger på löpande dialog mellan kommunstyrelsen och nämnder/bolag. 
Detta sker främst på förvaltningsnivå. Uppföljning av strategin sker inom 
ramen för ordinarie uppföljning av kommunens målarbete och kopplat till 
målområde 1 Ett samhälle för alla. 
 
Remissammanställning 
Remissvar har kommit in från byggnadsnämnden, förskole- och 
grundskolenämnden, hamn- och gatunämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, 
socialnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
överförmyndarnämnden, Arena Varberg, Varbergs Bostads AB, Varberg 
Energi AB, Varbergs Fastighets AB samt Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB. 
 
Majoriteten av kommunens nämnder och bolag har inget att invända på   
förslaget till reviderad inkluderingsstrategi. Flera instanser beskriver hur 
inkluderingsarbetet ser ut idag och flera poängterar också vilka områden 
inom den reviderade strategin som det kan bli mest angeläget att arbeta 
med framåt. Ingen har föreslagit andra utvecklingsområden som bör 
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prioriteras, men en nämnd efterfrågade mer dialog kring vilka områden 
som kommunen bör arbeta med gemensamt. 
 
De synpunkter som inkommit avser till största del vissa tydliggöranden som 
också har gjorts utifrån remissvaren. Det har också påpekats från två 
nämnder att barnperspektivet borde finnas med tydligare – varför ett 
mindre tillägg gjorts avseende barn. Därtill har det inkommit en del 
synpunkter kring uppföljningen av strategin, vilket också har tagits hänsyn 
till. 
 
Synpunkter som framkommit men som inte lett till ändring i strategin 
gäller koppling till andra styrdokument. Detta har gjorts på ett 
övergripande plan, men inte i detalj. Den reviderade strategin följer den 
nyligen framtagna Riktlinje för styrdokument.  
 
Utöver det efterfrågar några nämnder en tydligare beskrivning av hur de 
kan arbeta med de föreslagna prioriteringarna. Detta kommer in i nästa fas, 
vilket är implementering av den reviderade strategin i nämndernas och 
bolagens verksamheter. 
 
Slutligen har det uttryckts en önskan om ett ökat fokus på boendefrågan 
både inom kommunkoncernen och inom kommunen som helhet. Detta 
beskrivs i strategin på ett generellt plan som att kommunen har ett 
övergripande ansvar att säkerställa att människors grundläggande behov 
tillgodoses. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och bolag 
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Reservation från SD gällande punkt 18, 
KF Varberg, 2021-04-20 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig härmed mot beslutet att 
inte godkänna vårt ändringsyrkande på punkten 18: ”Strategi för 
långsiktig inkludering”, där vi önskade att stycket under rubriken 
”Inkluderande arbetssätt och rutiner” skulle plockas bort. 
 
I detta stycke skrivs det att ingen ska behöva anpassa sig efter 
majoritetens normer. Vi menar att detta riskerar att bli ett 
problem. Det finns personer som utifrån sina religiösa normer 
inte vill ha närkontakt eller vistas på tu man hand med personer 
av motsatt kön, något som kan komma att behövas inom de 
flesta av kommunens verksamheter. Det finns även de som 
vägrar befatta sig med fläskkött och alkohol, vilket riskerar att 
bli ett problem om man arbetar inom kök eller äldreomsorg. 
 
För den sverigedemokratiska gruppen 
Erik Hellsborn, gruppledare 
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 § 53 Dnr KS 2021/0158 

 

Ansökan om investeringsbidrag – Kungsäters IF 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. bevilja Kungsäters IF 845 599 kronor i investeringsbidrag för 

renovering och tillbyggnad av dansbanan Solbacken under förutsättning 
att Boverket beviljar investeringsbidrag på 1 410 998 kronor 

2. finansiera bidraget genom disponering av kommunstyrelsens 
ofördelade medel. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sven Anderson (M), Lena Språng (C), Tobias Carlsson (L) och Mikael 
Bonde (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen Kungsäters IF äger anläggningen Solbacken och ansöker om 
bidrag hos Boverket för att rusta upp dansbanan Solbacken.  
 
Dansbanan uppfördes 1939 och har genomgått diverse mindre renoveringar 
under åren, men är nu i stort behov av en större renoveringsinsats med 
bland annat nya ytskikt inklusive underarbeten av gångvägar och 
parkeringsytor, ny elinstallation samt en ny tillbyggnad av kompletterande 
bakutrymmen inklusive nya toaletter. Viss tillgänglighetsanpassning 
kommer att utföras i de planerade åtgärderna. Total kostnad för renovering 
och tillbyggnad är 2 821 996 kronor. 
 
Målsättningen med projektet är att rusta mötesplatsen för kommande 
generationer och tillse att den lever vidare till gagn för olika aktiviteter på 
landsbygden. 
 
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad 
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 procent av kostnaden, 
kommunen för 30 procent och föreningen för återstående 20 procent. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 30 mars 2021, § 54. 
Arbetsutskottet 23 mars 2021, § 121. 
Beslutsförslag 5 mars 2021. 
Kultur och fritidsnämnden 3 mars 2021, § 31. 
Ansökan från Kungsäters IF. 
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Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige bevilja föreningen 
investeringsbidraget under förutsättning att Boverket beviljar sin del. 
Normalt hanterar kultur- och fritidsnämnden investeringsbidrag till 
föreningar men då det rör sig om större belopp hanteras dessa av 
kommunfullmäktige.  
 
Kultur- och fritidsnämnden skriver i övervägande att föreningen bör sträva 
efter att finansiera sin del i investeringen på 20 procent i så stor 
utsträckning som möjligt genom ideellt arbete och prioritering av egna 
befintliga medel.  
 
Solbackens dansbana beskrivs utförligt i Kulturmiljöprogram för Varbergs 
kommun och rekommendation är att festplatsen utreds inför eventuell 
byggnadsminnesförklaring. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 

Kultur och fritidsnämnden 
Kungsäters IF 
 

 
 
 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige 2021-04-20 27 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 54 Dnr KS 2021/0144 
 

Förteckning över ej slutbehandlade motioner, 
mars 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. lägga redovisningen av ej slutbehandlade motioner till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag 
till beslut. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en sammanställning av motioner 
som inte är slutbehandlade till och med 31 mars 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 31 mars 2021. 
Förteckning motioner, mars 2021. 
 

Övervägande 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
lägga redovisningen av ej slutbehandlade motioner till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 55 Dnr KS 2020/0591 

 

Utvärdering av deltagande på distans på 
kommunfullmäktiges sammanträden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. godkänna utvärderingen och fortsatt tillåta deltagande på distans vid 

sammanträden i kommunfullmäktige, enligt kommunfullmäktiges 
beslut 17 november 2020, § 164 

2. målsättningen är att återgå till fysiska möten så snart som situationen 
tillåter och att kommunfullmäktiges presidium får mandat att bedöma 
när det är möjligt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 17 november 2020, § 164, att vid 
sammanträden i kommunfullmäktige får deltagande ske på distans, om 
särskilda skäl föreligger. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- 
och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Deltagande på distans på 
kommunfullmäktiges sammanträden ska utvärderas och tas upp för nytt 
beslut senast 30 april 2021.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 30 mars 2021, § 57. 
Arbetsutskottet 30 mars 2021, § 135. 
Beslutsförslag 22 mars 2021. 
Kommunfullmäktige 17 november 2020, § 164. 
 

Övervägande 
Kommunfullmäktiges presidium har utvärderat hur deltagande på distans 
på kommunfullmäktiges sammanträden har fungerat och bedömningen är 
att tekniken och genomförandet av sammanträdena i huvudsak har 
fungerat tillfredsställande.  
 

Gruppledarna i kommunfullmäktige har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på hur det har fungerat med deltagande på distans på 
kommunfullmäktiges sammanträden, men har inte framfört några 
synpunkter på presidiets bedömning. 
 

Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträden kan ske på distans, om 
särskilda skäl föreligger. Det får anses föreligga sådana särskilda skäl under 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige 2021-04-20 29 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

pandemin och under de råd och rekommendationer som gäller. Under de 
förutsättningarna föreslås att deltagande på distans fortsatt ska tillåtas. 
 

Det föreslås att kommunfullmäktige ger presidiet ett tydligt mandat att 
bedöma när det är möjligt att återgå till fysiska möten. Målsättningen är att 
så snart som situationen tillåter kunna genomföra sammanträden genom 
fysiska möten.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 56 Dnr KS 2021/0016 
 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 17 mars 2021 – 20 

april 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över meddelanden för perioden 17 mars 2021 – 20 april 2021. 
 
KS 2020/0484–3 
Yttrande från förskole- och grundskolenämnden över revisionsrapport – 
Granskning av skolnärvaro och insatser för trygghet och studiero. 
 
KS 2021/0028–1 
Protokoll Räddningstjänsten Väst Direktionen 2021-03-01. 
 
KS 2021/0187–1 
Revisionsrapport – Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
inom äldreomsorgen med inriktning på organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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