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Plats och tid Arena Varberg, Nöjeshallen, klockan 18.00-20.00 

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)  

David Sandrén (M) ersätter 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)  

Per-Olof Johansson (KD)  

ersätter Susanne Enger (KD)  

Anki Herdell (KD)  

Karl-Gunnar Svensson (KD)  

  

 

Erik Hellsborn (SD)  

Björn Lindström (SD)  

Olle Hällnäs (SD)  

Patrick Nathansson (SD)  

Andreas Havasi (SD)  

Stig Berntsson (SD)  

Helen Alexborn (SD)  

Robert Petersson (SD)  

ersätter Jörgen Pejle (SD)  

Jeanette Qvist (S)   

Jana Nilsson (S)  

Lukas Axelsson Nord (S)  

Turid Ravlo-Svensson (S)  

Tomas Johansson (S)  

Linda Berggren (S)  

Anders Friebe (S)  

Jenny Bolgert (S)  

Anton el Raai (S)  

Malin Kjellberg (S)  

Lennart Johansson (S)  

Rita Wiberg (S) ersätter Julia Nord 

Axelsson (S)  

Lennart Isaksson (S)  

Ann-Britt Jansson Bensköld (S)  

Katarina Eiderbrant (S)  

Peter Stoltz (S)  

Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)  

Lasse Sundberg (V)  

Björn Mellquist (V)  

Gerhard Eriksson (V)  

Ingela Svensson (V)  

Mikael Bonde (-) 

Övriga deltagare Marcus Andersson, kommunsekreterare 

Utses att justera Katarina Sundvall (C) och Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) 

Ersättare: Karl-Gunnar Svensson (KD) 
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Justeringens plats 

och tid 
Digital justering 29 mars 2022 

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 29-48 

Ordförande Gösta Bergenheim (M) 

Justerande Katarina Sundvall (C)                              Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 29 Dnr KS 2021/0317 

 

 

Varbergs kommuns byggnadspris 2021 

Maria Söderlund, jurymedlem, och kommunfullmäktiges presidium delar 

ut pris för Varbergs kommuns byggnadspris 2021.Priset går till Varbergs 

bostad AB:s renovering av kvarteret Åkaren. 

 

Motiveringen lyder: 

Fastigheten Åkaren 13 har genomgått en omfattande ombyggnad och 

renovering för att fortsatt kunna erbjuda tillgängliga och välfungerande 

lägenheter. Detta har åstadkommits med att återanvända material, 

återskapa färgsättning och detaljer för en anpassning till byggnadens 

karaktär och kulturhistoriska värden. 

 

Byggnaden som uppfördes för pensionärsboende 1947 kan vissa minnas 

som ”Reträtten”. Den har i många år använts som boende för socialt utsatta 

personer och lokaler för socialförvaltningen. Varbergs Bostads AB köpte 

fastigheten 2017 och beslutade då att påbörja en omfattande renovering och 

ombyggnad för att iståndsätta byggnaden och tillskapa fler lägenheter för 

uthyrning. Byggnadens kulturhistoriska värden har beaktats och med 

ledning av äldre foton har man återskapat fönsterindelning och kulör, låtit 

tillverka nya entrépartier av trä och renoverat de befintliga tegelfasaderna. 

Befintligt tegel i avgränsande mur har återanvänts när fasaderna behövt 

kompletterats och där större ytor tillförts har en tunt överputsad tegelfasad 

anpassats i kulör. Interiört har man inspirerats av inredningsdetaljer från 

40-talet men utformat utifrån dagens krav och standard. Byggnaden har 

kompletterats med en tillgänglig utemiljö som skapar god möjlighet för 

möten med växthus och rekreation.  

 

Projektet visar hög ambition som resulterat i en välgestaltad helhet väl 

anpassad till de kulturhistoriska värdena hos byggnaden i sitt 

sammanhang.  

 

Sammanfattningsvis är byggnaden ett bra exempel på kretsloppstänkande 

med återbruk, livscykelperspektiv och förvaltning av kulturhistoriska 

värden i byggandet. En god arkitektur i funktion och gestaltning - 

helhetstänk som bidrar till väl gestaltad stadsmiljö. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 30 Dnr KS 2022/0077 

 

 

Information om det säkerhetspolitiska läget  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Carl Bartler, kommundirektör, informerar om det säkerhetspolitiska läget 

och förberedelser i Varberg. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 31 Dnr KS 2022/0026 

 

 

Ledamöternas frågestund - Fråga om Varbergs 

kommun har rutiner för att hantera att känslig 

information inte hamnar i händerna på 

främmande makt 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. anse frågan besvarad. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om Varbergs kommun har rutiner för att 

hantera att känslig information inte hamnar i händerna på främmande 

makt. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på frågan. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 8 mars 2022. 

Ledamots fråga 7 mars 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 32 Dnr KS 2022/0026 

 

 

Ledamöternas frågestund - Fråga om sjunkande 

skolresultat i Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. anse frågan besvarad. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Jeanette Qvist (S) ställer fråga om varför skolresultat i Varbergs kommun 

har sjunkit i flera år i rad?  

 

Förskole- och grundskolenämndens ordförande Hanna Netterberg (M) 

svarar på frågan. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 21 mars 2022. 

Ledamots fråga 19 mars 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige 2022-03-22 7 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 33 Dnr KS 2022/0149 

 

 

Motion från Erik Hellsborn (SD) om att ta fram 

en krisplan för hantering av långvariga 

strömavbrott inom kommunen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. remittera ärendet till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Erik Hellsborn (SD) har lämnat in en motion om att ta fram en krisplan för 

hantering av långvariga strömavbrott inom kommunen. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 8 mars 2022. 

Motion inkommen 7 mars 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 34 Dnr KS 2022/0159 

 

 

Motion från Björn Mellquist (V) och Gerhard 

Eriksson (V) om fullgod och likvärdig 

simundervisning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. remittera ärendet till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Björn Mellquist (V) och Gerhard Eriksson (V) har lämnat in en motion om 

fullgod och likvärdig simundervisning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 35 Dnr KS 2022/0171 

 

 

Motion från Olle Hällnäs (SD) angående slopade 

kvantitativa mål för ekologiska livsmedel samt 

slopande av minst en helvegetarisk dag 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. remittera ärendet till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Olle Hällnäs (SD) har lämnat in en motion angående slopade kvantitativa 

mål för ekologiska livsmedel samt slopande av minst en helvegetarisk dag. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 21 mars 2022. 

Motion inkommen 20 mars 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 36 Dnr KS 2022/0173 

 

 

Motion från Jenny Bolgert (S) om införande av 

hyresgaranti i Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. remittera ärendet till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Jenny Bolgert (S) har lämnat in en motion om införande av hyresgaranti i 

Varbergs kommun. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 22 mars 2022. 

Motion inkommen 21 mars 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 37 Dnr KS 2022/0029 

 

 

Entledigande samt fyllnadsval av ersättare i 

Varbergs Bostads AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. entlediga Håkan Cullberg från uppdraget som ersättare i Varbergs 

Bostads AB, 

2. till ny ersättare i Varbergs Bostads AB utse Sandra Wilhelmsson (C). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Håkan Cullberg har i skrivelse 16 februari 2022 begärt entledigande från 

sitt uppdrag som ersättare i Varbergs Bostads AB. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 21 februari 2022. 

Skrivelse från Håkan Cullberg 16 februari 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Varbergs Bostads AB 

Håkan Cullberg 

Sandra Wilhelmsson 

PA-avdelningen 

Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 38 Dnr KS 2022/0029 

 

 

Entledigande samt fyllnadsval av ersättare i 

Parkering i Varbergs Bostads AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. entlediga Håkan Cullberg från uppdraget som ersättare i Parkering i 

Varbergs Bostads AB, 

2. till ny ersättare i Parkering i Varbergs Bostads AB utse Sandra 

Wilhelmsson (C). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Håkan Cullberg har i skrivelse 23 februari 2022 begärt entledigande från 

sitt uppdrag som ersättare i Parkering i Varbergs Bostads AB. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 23 februari 2022. 

Skrivelse från Håkan Cullberg 23 februari 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Parkering i Varbergs Bostads AB 

Håkan Cullberg 

Sandra Wilhelmsson 

PA-avdelningen 

Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 39 Dnr KS 2022/0029 

 

 

Begäran om entledigande och nominering av 

ersättare i Lokala säkerhetsnämnden vid 

Ringhals kärnkraftverk 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. begära hos regeringen att entlediga Anton Andersson (M) från 

uppdraget som ersättare i Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals 

kärnkraftverk, 

2. nominera Lars Björk (M) som ersättare i Lokala säkerhetsnämnden vid 

Ringhals kärnkraftverk. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Anton Andersson (M) har i skrivelse 22 februari 2022 avsagt sig sitt 

uppdrag som ersättare i Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals 

kärnkraftverk. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 23 februari 2022. 

Skrivelse från Anton Andersson 22 februari 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Miljödepartementet 

Anton Andersson 

Lars Björk 

Lokala säkerhetsnämnden vid 

Ringhals kärnkraftverk 

PA-avdelningen 

Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 

 § 40 Dnr KS 2022/0029 

 

 

Entledigande samt fyllnadsval av ersättare i 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. entlediga Bengt Leek (M) från uppdraget som ersättare i utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden,  

2. till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utse Joel 

Jacobsson (M). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Bengt Leek (M) har i skrivelse 9 mars 2022 begärt entledigande från sitt 

uppdrag som ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 9 mars 2022. 

Skrivelse från Bengt Leek 9 mars 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Bengt Leek 

Joel Jacobsson 

PA-avdelningen 

Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 41 Dnr KS 2021/0504 

 

Antagande av bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18), för att kunna tillämpas på 

förtroendevalda som nytillträtt uppdraget efter valet 2018 eller senare. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) och Katarina Eiderbrant (S) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner har antagit förslag till reviderade 

bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL 18). OPF-KL 18 gäller förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-

KL 14 eller som tillträtt vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF 

eller PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda i 

kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL 18 är 

utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För 

att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Därefter kan 

tillämpningar antas. 

 

Kommunfullmäktige godkände 18 december 2018, § 275, revidering av 

tillämpningsanvisningar av omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda utan att dessförinnan ha fattat beslut om OPF -KL 18. 

Detta uppmärksammades under 2021 och i september hänsköt 

personalutskottet frågan i väntan på den pågående översynen av 

tillämpningsanvisningarna inom kommun- och regionledningsforum 

Halland samt Varbergs kommuns utformning av desamma. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 1 mars 2022, § 23. 

Personalutskottet 10 februari, § 6. 

Beslutsförslag 11 januari 2022.  

OPF-KL18. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Personalkontoret 

Samtliga nämnder och bolag 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 

§ 42 Dnr KS 2021/0401 

 

Tillämpning av bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar anta OPF-KL 18, 

godkänna föreslagna tillämpningsanvisningar av omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) och Katarina Eiderbrant (S) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet gav 14 februari 2019, § 6, personalkontoret i uppdrag att 

göra en översyn av Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF. Därefter 

har ärendet hänskjutits på grund av diskussioner inom kommun- och 

regionledningsforum kring gemensamma skrivningar i anvisningarna. 

 

OPF-KL är bestämmelser som reglerar omställningsstöd och pension för 

många förtroendevalda i Sverige, däribland de förtroendevalda i Varbergs 

kommun. Kommunfullmäktige godkände 2018 revidering av 

tillämpningsanvisningar av omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda, men utan att dessförinnan ha fattat beslut om OPF -KL 18. 

Ett beslut om nya tillämpningsanvisningar förutsätter att fullmäktige först 

fastställer OPF-KL 18. Revideringen har inneburit endast mindre 

förändringar i förhållande till tidigare tillämpningsanvisningar. 

 

I kapitel 2 § 1 första stycket i tillämpningen avses med kommunen även de 

kommunala bolagen. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 1 mars 2022, § 24. 

Personalutskottet 10 februari 2022, § 7. 

Beslutsförslag 11 januari 2022. 

Förslag till tillämpning av bestämmelser om omställningsstöd och pension 

för förtroendevalda (OPF-KL18). 
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Personalutskottet 14 februari 2019, § 6. 

 

Övervägande 
Ärendet är berett i dialog med personalutskottet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Personalkontoret 

Samtliga nämnder och bolag 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

§ 43 Dnr KS 2021/0478 

 

Policy för fakturering och kravhantering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. anta Policy för fakturering och kravhantering, 

2. upphäva Kredit- och kravpolicy, beslutad av kommunfullmäktige 27 

augusti 2002, § 162, och reviderad av kommunfullmäktige 14 december 

2010, § 156. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun har en policy som reglerar hanteringen av fakturering 

och kravhantering gentemot gäldenärer. Nuvarande Kredit- och kravpolicy, 

antogs 2002 och ses inte motsvara beslutad riktlinje för styrdokument. 

Utifrån nu gällande riktlinjer för styrdokument så omfattar den nuvarande 

Kredit- och kravpolicyn både policy, riktlinje och till vissa delar anvisningar 

enligt nu gällande riktlinje för styrdokument. 

 

Ekonomikontoret har därför sett över nuvarande policy och därefter arbetat 

om den så den följer riktlinjen för styrdokument. Vidare föreslår 

ekonomikontoret ett nytt namn på den nya policyn, vilket är Policy för 

fakturering och kravhantering. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 1 mars 2022, § 28. 

Arbetsutskottet 15 februari 2022, § 69. 

Beslutsförslag 3 januari 2022. 

Policy för fakturering och kravhantering. 

Kredit- och kravpolicy daterad 14 december 2010, § 156. 

Remissammanställning. 

Socialnämnden 27 januari 2022, § 8. 

Kultur- och fritidsnämnden 21 december 2021, § 146.  

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 20 december 2021, § 76.  

Byggnadsnämnden 16 december 2021, § 373.  

Förskole- och grundskolenämnden 13 december 2021, § 131.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 13 december 2021, § 100.  

Hamn- och gatunämnden 13 december 2021, § 100.  

Överförmyndarnämnden 13 december 2021, § 196.  

Servicenämnden 9 december 2021, § 92. 
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Övervägande 
Ekonomikontoret har arbetat fram ett förslag på ny Policy för fakturering 

och kravhantering utifrån beslutad Riktlinje för styrdokument samt utifrån 

de lagar som styr kommunens arbete med fakturering och kravhantering. 

Hänsyn har tagits till inkomna yttranden i samband med framtagande av 

policyn. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder 
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§ 44 Dnr KS 2022/0073 

 

Revidering av ägardirektiv samt bolagsordning 

för Vatten och Miljö i Väst AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. anta föreslaget ägardirektiv för Vatten och Miljö i Väst AB, och därmed 

upphäva befintligt ägardirektiv, 

2. första meningen i punkt tio ägarsamråd byts till ”I delägda bolag 

förekommer behov av särskilda samråd där ägarkommunerna 

tillsammans med bolagets och ägarbolagens presidium och VD träffas”, 

3. godkänna föreslagna revideringar i bolagsordning för Vatten och Miljö i 

Väst AB. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M) och Peter Sjöholm (M) föreslår att första 

meningen i punkt tio ägarsamråd i ägardirektivet byts till ”I delägda bolag  

förekommer behov av särskilda samråd där ägarkommunerna tillsammans  

med bolagets och ägarbolagens presidium och VD träffas”. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på Ann-Charlotte  

Stenkils (M) med fleras förlag till ändring och konstaterar att  

kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

 

Beskrivning av ärendet 
Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB, nedan kallat Bolaget, är ett kommunalt 

bolag som, via Varberg Vatten AB och Falkenbergs Vatten och renhållnings 

AB, FAVRAB, ägs till lika stora delar av Varbergs kommun och Falkenbergs 

kommun. Bolagets syfte är sammanfattningsvis att för ägarkommunernas 

behov driva och utveckla vatten- och avloppshantering samt kommunal 

avfallshantering. 

 

Efter att Bolaget efterfrågat en genomlysning av styrdokument beslutades 

vid ett ägarsamråd under 2020 om en översyn av de dokument som styr 

Bolaget. Vid ägarsamrådet företräds Varbergs kommun av presidiet i 

Stadshus AB tillsammans med verkställande direktör.  

 

Översynen genomfördes under 2021 med en genomgång av bolagets 

ägardirektiv, bolagsordning, aktieägaravtal (mellan ägarna) och samarbets- 

och uppdragsavtal mellan ägarbolagen Varberg Vatten AB och FAVRAB.  
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Vid översynen konstaterades att Bolagets ägardirektiv var i behov av 

revidering. I arbetet med att revidera ägardirektivet framkom behov att 

förtydliga Bolagets uppdrag genom ändringar i Bolagets så kallade föremål 

och ändamål vilket regleras i bolagsordningen.  

 

Ett reviderat förslag till ägardirektiv presenterades vid ägarsamråd 19 

augusti 2021. Ägarsamrådet beslutade att skicka förslaget på remiss till 

Bolaget och remissvar inkom 20 oktober 2021. Förslaget omarbetades 

därefter i enlighet med Bolagets synpunkter som tillgodosågs förutom vad 

gällde att ytterliga specificera Bolagets representation vid ägarsamråd. 

 

Ägarsamrådet beslutade därefter vid sammanträde den 24 november 2021 

att skicka det nya omarbetade föreslaget till ägardirektiv och förslaget till 

revideringar i bolagsordningen till respektive kommunfullmäktige för 

antagande respektive godkännande. 

 

Förslaget till reviderat ägardirektiv utgår från bolagets nuvarande 

ägardirektiv, speciallagstiftning, kommunallagens krav och exempel-

ägardirektiv framtagna av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Förslaget 

följer Varbergs kommuns bolagspolicy samt Falkenbergs kommuns 

generella ägardirektiv. 

 

Därutöver föreslås en ändring i Bolagets bolagsordning som möjliggör 

kallelse till stämma via e-post när så är möjligt. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 1 mars 2022, § 30. 

Arbetsutskottet 15 februari 2022, § 74. 

Beslutsförslag 14 januari 2022. 

Förslag till reviderat ägardirektiv för Vatten och Miljö i Väst AB, 24 

november 2021. 

Befintligt ägardirektiv för Vatten och Miljö i Väst AB. 

Förslag till ändrad bolagsordning för Vatten och Miljö i Väst AB (MarkUp), 

24 november 2021. 

 

Överväganden 
Vid revideringen har utgångspunkten varit att tydliggöra och sammanfatta 

Bolagets nuvarande uppdrag och styrning samt att säkerställa att gällande 

lagstiftning och formaliakrav efterlevs. 

 

De föreslagna ändringarna i bolagsordningen åskådliggörs genom 

synliggörande av de nya föreslagna skrivningarna och de skrivningar som 

föreslås utgå i det bilagda beslutsunderlaget förslag till reviderad 

bolagsordning, en så kallad MarkUp. De föreslagna ändringarna i 
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bolagsordningen syftar till att tydliggöra bolagets uppdrag samt möjliggöra 

att kallelse till stämma kan ske via e-post. 

 

Ägardirektivet föreslås ändas både beträffande innehåll och struktur. De 

föreslagna ändringarna är så omfattande att en så kallad MarkUp inte 

underlättar förståelsen. Det gällande ägardirektivet bifogas för jämförelse 

samtidigt som de huvudsakliga ändringarna i förslaget sammanfattningsvis 

beskrivs nedan:  

 

• Ärenden av principiell beskaffenhet som ska underställas ägarna 

exemplifieras (punkten 8),  

• Ägarsamråden tydliggörs vad gäller när de ska ske och med vilket 

innehåll (punkten 10),  

• För att öka tydligheten för Bolaget ska Bolaget ska följa den 

ägarkommuns styrdokument där bolaget har sitt säte att om 

ägarkommunernas styrdokument är motstridiga (punkten 11),  

• För hantering av personal- och lönefrågor föreslås ökad tydlighet att 

eftersträva harmonisering inom kommunkoncernerna och tydligare 

samrådsrutiner mellan ägarkommunerna och bolaget (punkten 12),  

• Förvaltningsberättelsen föreslås struktureras på ett sätt som underlättar 

kommunstyrelsernas uppsiktsplikt enligt kommunallagen (punkten 13),  

• Bolagsstämman föreslås vara öppen för att öka transparensen för 

kommunmedlemmarna och övriga intressenter (punkten 20). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Vatten och Miljö i Väst AB 

Falkenbergs kommun 
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§ 45 Dnr KS 2022/0085 

 

Avtalssamverkan inom 

överförmyndarverksamheten 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. ge kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda för en utökad gemensam 

överförmyndarnämnd med Marks kommun.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Falkenbergs kommun och Varbergs kommun inrättade år 2015 en 

gemensam nämnd för överförmyndarfrågor. Samverkansavtal tecknades 

senast 2018 för perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022. 

Samverkansavtalet reglerar frågor om den gemensamma nämnden och 

förvaltningsorganisationen. Organisationen har sitt säte i Varberg och 

Varbergs kommun är också värdkommun för den gemensamma nämnden. 

Varbergs kommun är arbetsgivare för all personal i förvaltningen.  

 

Representanter från Falkenbergs kommun och Varbergs kommun har 

tillsammans med Marks kommun enats om att ta fram förslag för att 

samverka i överförmyndarfrågor. Föreslaget avtal reglerar samverkan 

mellan Falkenbergs och Varbergs kommuner å ena sidan och Marks 

kommun å andra sidan avseende tjänstemannaorganisationen för 

överförmyndarverksamhet. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 1 mars 2022, § 32. 

Överförmyndarnämnden 21 februari 2022, § 22.  

Arbetsutskottet 15 februari 2022, § 78. 

Beslutsförslag 2 februari 2022. 

Förslag till samverkansavtal om överförmyndarverksamheten. 

 

Övervägande 
En kommun kan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen ingå avtal om att någon 

av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Genom 

avtalet säkerställs att Falkenbergs och Varbergs lagenliga skyldighet att 

tillhandahålla överförmyndarverksamhet upprätthålls, samtidigt som 

Marks behov av tjänstemannaorganisation tillgodoses. Genom samverkan  
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förväntas en kompetensutbyggnad ske hos Falkenberg och Varberg som 

också kommer Mark till godo. Falkenberg och Varberg kan därmed erbjuda 

en mindre sårbar och mer effektiv överförmyndarverksamhet.    

 

Falkenberg och Varbergs inställning är att samverkan utgör förberedelse för 

att inrätta en gemensam nämnd från och med 1 januari 2023. Samverkan 

enligt föreslaget avtal förutsätter emellertid att Mark alltjämt ska utse sin 

egen överförmyndarnämnd till dess att gemensam nämnd kan inrättas. 

Frågan om inrättande av gemensam nämnd kräver beslut i 

kommunfullmäktige.  

 

Överförmyndarförvaltningen har genomfört en riskanalys inför 

framtagandet av samverkansavtal. Analysen behandlar bland annat risker 

så som olika nämndhantering i kommunerna, risker kopplade till att 

bildandet av en gemensam nämnd drar ut på tiden, olika 

handläggningskulturer, arbetsbörda och handläggningstider. Nämnda 

risker är hanterade i dialog med Marks kommun.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Överförmyndarnämnden 

Falkenbergs kommun 

Marks kommun 
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§ 46 Dnr KS 2019/0327 

 

Svar på motion om elsäkerheten i Varbergs 

kommuns lokaler 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. bifalla motionen om elsäkerheten i Varbergs kommuns lokaler. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Friebe (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Anders Friebe (S) har lämnat motion om elsäkerhet i Varbergs kommuns 

lokaler. I motionen föreslås att en inventering sker av förekomsten av 

jordfelsbrytare i kommunens egenägda lokaler samt inhyrda lokaler, och att 

en kostnad tas fram för att säkra elen i lokalerna samt att ta fram en 

prioriteringslista på åtgärderna. 

 

Servicenämnden beslutade 24 september 2020, § 63, att avstyrka motionen 

med hänvisning till att arbete pågår. Nämnden har efter det inkommit med 

ett nytt yttrande där det framgår att nämnden föreslår kommunfullmäktige 

att tillstyrka motionen.   

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 1 mars 2022, § 37. 

Arbetsutskottet 1 februari 2022, § 50. 

Beslutsförslag 16 december 2021.  

Servicenämnden 9 december 2021, § 88. 

Servicenämnden 24 september 2020, § 63. 

Motion om elsäkerhet i Varbergs kommuns lokaler inkommen 13 juni 2019. 

 

Övervägande 
Servicenämnden beslutade 9 december 2021, § 88, att tillstyrka motionen 

om elsäkerhet i Varbergs kommun daterad 13 juni 2019.  

  

Inventering av jordfelsbrytare i egenägda lokaler genomfördes till delar 

2020. Efter det har åtgärder vidtagit på främst förskolor. Inventeringen har 

under 2021 kvalitetssäkrats och handlingsplan och okulär besiktning pågår. 

Vad gäller elsäkerheten i inhyrda fastigheter kommer fastighetsavdelningen 

att inom kort be samtliga fastighetsägare skriftligen återkomma om status i  
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respektive inhyrd lokal. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Servicenämnden 
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§ 47 Dnr KS 2021/0580 

 

Svar på motion om att legitimera 

kommunstyrelsens ledamöter och suppleanter 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. avslå motionen om att legitimera kommunstyrelsens ledamöter och 

suppleanter. 

 

Reservation 
Erik Hellsborn (SD), Björn Lindström (SD), Olle Hällnäs (SD), Patrick 

Nathansson (SD), Andreas Havasi (SD), Stig Berntsson (SD), Helen 

Alexborn (SD) och Robert Petersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Qvist (S), Christofer Bergenblock (C), Tobias Carlsson (L), Stefan  

Stenberg (C), Sven Andersson (M), Eva Pehrsson Karlsson (C), Ann- 

Charlotte Stenkil (M), Cecilia Rönn (L), Lasse Sundberg (V) Anton el  

Raai (S) Morgan Börjesson (KD), Håkan Johannesson (S) och Lennart  

Johansson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Olle Hällnäs (SD) och Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till motionen. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att  

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Olle Hällnäs (SD) har lämnat in en motion om att legitimera 

kommunstyrelsens ledamöter och suppleanter.  

 

Motionären vill utrusta kommunstyrelsens ledamöter och suppleanter med 

en form av fotolegitimation för att de ska kunna göra oannonserade besök 

hos kommunens verksamheter.  

 

Motionären menar på att dagens system där ett verksamhetsbesök måste 

planeras i förväg både är ineffektivt i sin planering och gör att 

verksamhetsbesöket inte blir uttömmande i information.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 1 mars 2022, § 38. 

Arbetsutskottet 15 februari 2022, § 79. 

Beslutsförslag 21 januari 2022. 

Motion om att legitimera kommunstyrelsens ledamöter och suppleanter 

daterad 13 december 2021.  

 

Övervägande 
Verksamhetsbesök av förtroendevalda är positivt utifrån att de ger ökad 

kunskap och förståelse för verksamheternas arbete och det ger 

verksamheterna en möjlighet att visa upp sitt arbete. Inriktningen bör vara 

att det först och främst är de förtroendevalda i ansvarig nämnd som 

besöker respektive verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Den 

nuvarande planeringen finns där för att verksamheten ska få möjlighet att 

förbereda sig inför besöket och prioritera den förtroendevalda när denne är 

där. 

 

Besök i kommunens verksamheter bör ske i ordnade former och med god 

framförhållning, i samråd med verksamhetsansvariga. Vidare är viktigt att 

besöken sker på ett sätt som inte stör verksamheten och som värnar 

personalens, barnens, elevernas, brukarnas eller anhörigas integritet.  

Det nuvarande upplägget för besök finns för att verksamheten ska få 

möjlighet att förbereda sig inför besöket och prioritera besöket så att det 

bidrar till dialog, kunskap och insyn. 

 

Med bakgrund av detta är det därför svårt att se att oannonserade besök 

skulle lösa den problematik som motionären beskriver. Förslaget är därför 

att avslå motionen.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunkansliet 
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 § 48 Dnr KS 2022/0014 

 

 

Meddelanden  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 16 februari 2022 – 

22 mars 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över meddelanden för perioden 16 februari 2022 – 22 mars 

2022. 

 

KS 2022/0141-1 

SN 2022-02-24 § 22 - Rapportering ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § 

SoL och 28 § LSS för kvartal 4 2021. 

 

KS 2022/0148-1 

Revisionsrapport – Granskning av Varberg Direkt. 

 

KS 2022/0162-1 

Revisionsrapport – Granskning av organisation och ledning gällande 

arbetsmiljö och risker för oegentligheter (Varberg Energi AB). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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