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Plats och tid Stadshus A, lokal Högtidssalen (A1), klockan 13.30-14.45 

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande, 
deltar inte i § 52 på grund av jäv 
Christofer Bergenblock (C), första vice 
ordförande, deltar inte i § 52 på grund av jäv 
Jeanette Qvist (S), andra vice ordförande, 
deltar inte i § 52 på grund av jäv  
Hanna Netterberg (M)   
Tobias Carlsson (L) deltar inte i § 52 på 
grund av jäv    
Morgan Börjesson (KD)   
Katarina Eiderbrant (S)   
Kent Norberg (S), deltar inte i § 52 på grund 
av jäv 
Turid Ravlo-Svensson (S)   
Linda Berggren (S)   
Erik Hellsborn (SD)   
 

Tjänstgörande ersättare 
Peter Sjöholm (M), § 42–67 
Christian Persson (C), § 42-67 
Micael Åkesson (M), § 52 
Lukas Nord Axelsson (S), § 52 
Lasse Sundberg (V), § 52 
Andreas Havasi (SD), § 52 
 

Ersättare – 
inte tjänstgörande 

Micael Åkesson (M), § 42–51, 53–67 
Cecilia Rönn (L), § 42-50, till och med 
klockan 14 
Lukas Nord Axelsson (S), § 42–51, 53–67 
Lasse Sundberg (V), § 42–51, 53–67 
Andreas Havasi (SD) § 42–51, 53–67 
 

 

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör, deltar inte i § 52–54 på grund av jäv 
Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 42–50 
Marcus Andersson, kommunsekreterare 
 

Utses att justera Katarina Eiderbrant (S) 

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 42–67 

Ordförande 
 

 
 
Ann-Charlotte Stenkil (M) 
§ 42-51, 53-67 

Turid Ravlo-Svensson (S) 
§ 52 

Justerande Katarina Eiderbrant (S) 
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 § 42 Dnr KS 2021/0600 

 

Årsredovisning 2021 Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. godkänna årsredovisning 2021 för Varbergs kommun. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige 
om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 22 mars 2022, § 131. 
Beslutsförslag 11 mars 2022. 
Årsredovisning 2021 - Varbergs kommun. 
Nämndernas inrapporterade årsredovisningar. 
 

Övervägande 
Under perioden 2020–2023 har kommunkoncernen fokus på fyra 
strategiska målområden och nio prioriterade mål. I den här 
årsredovisningen görs en andra 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, årets befolkningstillväxt var den högsta sedan 
början av 1970-talet. 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. 
 
Det ekonomiska resultatet för kommunkoncernen 2021 uppgick till 563 
miljoner kronor och avvek positivt från budget med 365 miljoner kronor. 
Kommunen bidrog med 413 miljoner kronor till kommunkoncernens 
resultat, vilket var 341 miljoner kronor mer än budget.  
 
Antalet tillsvidareanställda medarbetare i kommunkoncernen fortsätter att 
öka och är nu nära 5 000 personer. Rekryteringsbehovet är fortsatt högt 
och kommunen arbetar på flera plan för att attrahera nya medarbetare och 
säkerställa olika slags kompetens inför framtiden. 
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Ekonomi och verksamhet  
Kommunens två finansiella mål handlar om resultat- och soliditetsnivå. 
Båda målen har uppnåtts 2021. Soliditeten har ökat något sedan 2020 och 
ligger på 60 procent. Kommunen har en god grundekonomi, men de höga 
investeringsnivåer som planeras kommande år, ställer krav på ekonomisk 
planering och styrning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 

 
 
 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2022-03-29 4 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 43 Dnr KS 2022/0132 

 

Hantering av nämndernas över- och underskott 
2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. godkänna förslag till justering av nämndernas resultatreserv 2021 

daterad 4 mars 2022 med ändringen att socialnämndens underskott om 
-49 585 000 kronor avskrivs med hänvisning till socialnämndens 
förslag. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jeanette Qvist (S), Ann-Charlotte Stenkil (M), Tobias Carlsson (L), Morgan 
Börjesson (KD) och Christian Persson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
I samband med bokslut för kommunen uppvisar nämndernas drift i regel 
en viss budgetavvikelse. Denna avvikelse, positiv eller negativ, kan i vissa 
fall ackumuleras och utgöra en nämnds resultatreserv.  
 
Över- eller underskott upp till 0,5 procent av beslutad driftsbudget överförs 
regelmässigt enligt Riktlinje för god ekonomisk hushållning. Om 
överskottet är mer än 0,5 procent av beslutad driftsbudget kan nämnden 
begära hos kommunstyrelsen om överföring till resultatreserv. 
  
Underskott balanseras regelmässigt, och beror underskottet på händelser 
utanför nämndens kontroll kan nämnden begära hos kommunstyrelsen att 
den del av underskottet som överstiger 0,5 procent inte överförs.  
 
Nämndernas resultatreserver justeras med över- eller underskott inom 
maxbeloppet. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 22 mars 2022, § 130. 
Beslutsförslag 7 mars 2022. 
Avräkning driftsredovisning bokslut 2021. 
 

Övervägande 
År 2021 har varit speciellt på grund av covid-19 och har påverkat 
nämndernas verksamhet och resultat på olika sätt. I huvudsak följs 
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riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, med undantag för 
socialnämnden.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden och kultur- och fritidsnämndens har 
begärt att föra över en större del av överskottet än vad riktlinjen säger. 
Ekonomikontorets bedömning är att kraven för överföring till 
resultatreserven inte uppföljer de krav som riktlinjen anger och enbart 0,5 
procent överförs.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder 
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 § 44 Dnr KS 2022/0064 

 

Uppsiktsplikt 2021 avseende de kommunala 
bolagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Varbergs Bostad AB, Parkering i Varbergs Bostad AB, Varberg Vatten 

AB, Vatten & Miljö i Väst AB, Hallands Hamnar Varberg AB, Hallands 
Hamnar AB, Varberg Energi AB, Varberg Energimarknad AB, Arena 
Varberg AB, Varbergs Fastighets AB, Kurorten 1 i Varberg KB, Marknad 
Varberg AB, Varbergs Stadshus AB, Etapp 1 i Varberg AB, 
Parkeringshus i Västerport i Varberg AB samt Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB har under verksamhetsåret 2021 bedrivit sin 
verksamhet på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som 
gäller för verksamheten. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Bolagen står enligt kommunallagen 6 kap. 1§ under uppsikt av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska årligen i beslut pröva om 
kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt 
med det fastställa kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den 
kommunala befogenheten (6 kap. 9 § KL).  
 
Kommunstyrelsens reglemente anger i 4 § att styrelsen ska ha fortlöpande 
uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 
 
Årligen ska styrelsen, i beslut, pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
bolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges 
fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Uppsiktsplikten syftar till att säkerställa att de av fullmäktige beslutade 
ändamålen med de verksamheter som bedrivs i nämnder och bolag fullföljs 
samt att den kommunala verksamheten bedrivs inom den kommunala 
kompetensen. 
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Ändamålsbeskrivningar  
Varbergs Bostad AB  
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjning i Varbergs kommun och 
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i 
bolaget.  
 
Parkering i Varbergs Bostad AB (Dotterbolag till Varbergs Bostad AB)  
Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja en effektiv ekonomisk och teknisk förvaltning av såväl nya som 
befintliga parkeringsplatser, garage och parkeringsytor, 
parkeringsanläggningar inom Varbergs Bostads AB:s fastighetsbestånd 
samt medverka till att ändamålsenliga och kostnadseffektiva 
parkeringslösningar tillhandahålls till såväl Varbergs Bostads AB:s 
hyresgäster, kommunens invånare i övrigt och tillfälliga besökare i 
kommunen.  
 
Varberg Vatten AB  
Bolagets syfte är att tillhandahålla anläggningar för produktion av allmänna 
vattentjänster och den kommunala renhållningen enligt gällande 
lagstiftning.  
 
Vatten och Miljö i Väst AB (Dotterbolag till Varberg Vatten AB)  
Bolagets syfte är för delägarnas behov driva och utveckla vatten- och 
avloppshanteringen samt kommunal renhållning så att den tillgodoser 
brukarnas behov av, och högt ställda krav på, dessa miljötjänster samt att 
därigenom bidra till en långsiktig hållbar utveckling.  
 
Hallands Hamnar Varberg AB  
Bolagets syfte är att bedriva och utveckla hamnverksamheten i Varbergs 
kommun  
 
Hallands Hamnar AB (Dotterbolag till Hallands Hamnar Varberg AB)  
Bolaget, som till lika delar ägs av Hallands Hamnar Halmstad AB och 
Hallands Hamnar Varberg AB, utgör ägarbolagens gemensamma driftbolag 
vars ändamål är att utveckla de bägge kommunernas hamnverksamheter 
till nytta för kommunerna som attraktiva platser att leva och verka i för 
människor och näringsliv. 
 
Varberg Energi AB  
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja god försörjning till 
kunder inom eldistribution, elförsäljning, elektronisk kommunikation med 
mera samt svara för god administrativ service. Bolaget ska bidra till 
utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle. 
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Varberg Energimarknad AB (Dotterbolag till Varbergs Energi AB)  
Bolaget skall vara kommunens verktyg för att bedriva kostnadseffektiv 
utbyggnad av förnybar elproduktion samt svara för inköp och försäljning av 
elenergi och gas med stor nytta och tillgänglighet för kunderna. 
  
Arena Varberg AB  
Bolagets uppdrag är att tillhandahålla lokaler och koncept samt att 
arrangera attraktiva arrangemang för kommunen, medborgarna och 
näringslivet i Varberg. Bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån 
affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer i enlighet med ägarens 
målsättning samt bedrivas i syfte att ge ett värde för kommunen, 
medborgarna och näringslivet.  
 
Varbergs Fastighets AB  
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja tillgången på lokaler och 
kollektiva anordningar för samhällsservice i kommunen samt utifrån ett 
kommunalt perspektiv verka för bevarande av kulturellt viktiga byggnader.  
 
Kurorten 1 i Varberg KB (Dotterbolag till Varbergs Fastighets AB)  
Bolaget bedriver ingen verksamhet utan blockförhyr fastigheten Kurorten 1 
till Varbergs Fastighets AB.  
 
Marknad Varberg AB  
Bolaget bedriver ingen verksamhet utan är vilande sedan bolagsstämman 
2018.  
 
Varbergs Stadshus AB  
Bolagets syfte är att genom koncernägande av kommunens bolag vara 
samordnare av finansiella och kommunala frågor rörande kommunen och 
dess bolag. 
 
Etapp 1 i Varberg AB  
Bolaget syfte är att, inom Varbergs kommun, uppföra, förvärva, avyttra, äga 
och förvalta fastigheter eller tomträtter med affärs- och kontorslägenheter 
och kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet. 
 
Parkeringshus i Västerport i Varberg AB (Dotterbolag till Etapp 1 i 
Varberg AB) 
Bolagets syfte är att, inom Varbergs kommun, uppföra, förvärva, avyttra, 
äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med affärs- och 
kontorslägenheter och kollektiva anordningar samt därmed förenlig 
verksamhet. 
 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
Bolaget, som ägs tillsammans av 71 kommuner, har till syfte att erbjuda ett  
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välanpassat försäkringsskydd samt kompetens inom försäkringsfrågor. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 22 mars 2022, § 139. 
Beslutsförslag 8 mars 2022. 
Inrapporterad uppföljning av koncernbolagens verksamhet. 
Inrapporterad uppföljning av Kommunassurans Syd försäkrings AB. 
Inrapporterad uppföljning av Etapp 1 i Varberg AB samt Parkeringshus i 
Västerport i Varberg AB. 
 

Övervägande 
Löpande uppföljning  
Under 2021 har bolagen i koncernen gjort skriftliga rapporteringar till 
Varbergs Stadshus AB vid tre tillfällen; efter april, augusti och december. 
Varbergs Stadshus AB har i sin tur rapporterat vid samma tillfällen till 
kommunstyrelsen. 
 
De skriftliga rapporteringarna har kompletterats med dialogmöten under 
året där respektive bolagspresidium har träffat styrelsen för Varbergs 
Stadshus AB. VD har på respektive bolag har under året deltagit i 
koncernledningsgruppens möten tillsammans med kommunens 
funktionsdirektörer och förvaltningschefer.  
 
Den löpande uppföljningen har säkerställt en god struktur för 
kommunstyrelsen att fullgöra sin uppsiktsplikt enligt kommunallagen 6 kap 
1 §.  
 
Revisorernas granskning av bolagen  
I lekmannarevisionens samtliga granskningsrapporter för 2021 bedöms 
verksamheten i allt väsentligt skött på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredsställande sätt. 
  
Utgångspunkten för lekmannarevisionens granskning är att respektive 
verksamhet är förenlig med bolagets ändamål och syfte samt att 
verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att det ryms inom den kommunala 
kompetensen. 
 
Avvikelser från ägardirektiv  
Kommunstyrelsens förvaltning har granskat hur bolagen lever upp till 
ägardirektiven och kan konstatera att det finns en avvikelse vid utgången av 
2021.  
 
Enligt ägardirektivet ska Arena Varberg AB uppnå en självfinansieringsgrad 
på 45 procent över tid. Utfallet för 2021 uppgår endast till 24 procent vilket 
beror på den intäktsminskning som pandemin har inneburit. Bolaget 
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uppmärksammade Varbergs Stadshus AB på den kommande avvikelsen i 
samband med tertialrapporten. Målet om 45 procent självfinansiering ska 
utvärderas över tid och för åren innan pandemin nåddes en nivå på 47 
procent. Varbergs Stadshus AB:s bedömning är att avvikelsen mot det 
uppsatta målet förväntas upphöra i samband med att pandemin klingar av.  
 
Sammanfattande bedömning  
Utifrån ovan antecknade ändamålsbeskrivningar, den uppföljning som 
skett regelbundet samt bifogad uppföljning av bolagens verksamhet är det 
förvaltnings uppfattning att Varbergs kommuns bolag bedrivit sin 
verksamhet under 2021 på ett sätt som varit förenligt med fastställda 
ändamål och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Om något eller några bolag inte har fullföljt sin verksamhet förenligt med 
ändamål och befogenheter ska frågan föras vidare till kommunfullmäktige 
men i och med att så inte är fallet hanteras beslutet om uppsiktsplikt av 
kommunstyrelsen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 45 Dnr KS 2020/0117 

 

Uppföljning av Intern kontroll 2021 för 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I kommunallagen 6 kap. 6 § anges bestämmelser för intern kontroll. 
Kommunens nämnder ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  
 
Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta en plan för den 
interna kontrollen. Planen ska bygga på en riskanalys och redovisa de 
kontrollmoment som ska genomföras under året.  
 
I samband med att planen för intern kontroll antas ska varje nämnd också 
lämna en sammanfattning av gjorda kontroller under föregående år där 
upptäckta brister lyfts fram och analyseras.  
 
I Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen redovisas 
resultatet av de kontrollmoment som genomförts under 2021.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att de kontroller som genomförts inte visat 
några allvarliga brister. Däremot uppmärksammas en rad 
förbättringsarbeten och åtgärder som förvaltningen behöver genomföra. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 8 mars 2022, § 94. 
Beslutsförslag 25 februari 2022. 
Kommunstyrelsen - Uppföljning av intern kontrollplan 2021. 
 

Övervägande 
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt att veta hur det 
går i verksamhet och ekonomi. Det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete 
för att få nöjda kunder, förebygga riskfyllda situationer, arbeta effektivare  
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och få bättre rutiner. En god intern kontroll är ett lagkrav men också en 
viktig förutsättning för styrning och uppföljning av kommunstyrelsens 
verksamhet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga kontorschefer på kommunstyrelsens förvaltning. 
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 § 46 Dnr KS 2021/0597 

 

Plan för intern kontroll 2022 för 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. anta intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I kommunallagen 6 kap. 6 § framgår bestämmelser för intern kontroll. 
Kommunens nämnder ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  
 
Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta en plan för den 
interna kontrollen. Planen ska bygga på en riskanalys och redovisa de 
kontrollmoment som ska genomföras under året.  
 
I plan för Intern kontroll 2022 anges de risker och kontrollmoment som 
ingår i kommunstyrelsens interna kontroll för år 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 8 mars 2022, § 95. 
Beslutsförslag 25 februari 2022. 
Kommunstyrelsen - Plan för Intern kontroll 2022. 
 

Övervägande 
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt att veta hur det 
går i verksamhet och för ekonomi. Det är ett ständigt pågående 
kvalitetsarbete för att få nöjda kunder, förebygga riskfyllda situationer, 
arbeta effektivare och få bättre rutiner. En god intern kontroll är ett lagkrav 
men också en viktig förutsättning för styrning och uppföljning av 
kommunstyrelsens verksamhet.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga kontorschefer på kommunstyrelsens förvaltning 
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 § 47 Dnr KS 2022/0142 

 

Månadsrapport februari för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna månadsrapport februari 2022 för kommunstyrelsen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt rapportering avseende 
kommunstyrelsens verksamhet januari till februari 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 15 mars 2022, § 111. 
Beslutsförslag 2 mars 2022. 
Månadsrapport februari 2022 Kommunstyrelsen. 
 

Övervägande 
Kommunstyrelsen följer upp sin verksamhet och ekonomi fem gånger per 
år, månadsrapport efter februari och oktober, tertialrapport efter april, 
delårsrapport efter augusti och årsredovisning efter årsslutet. Årets olika 
uppföljningsrapporter har en gemensam grundstruktur men skiljer sig åt i 
omfattning och fokus. Månadsrapporterna efter februari och oktober är 
årets minst omfattande rapporter och har fokus på nämndens 
driftredovisning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 48 Dnr KS 2022/0141 

 

Månadsrapport februari 2022 för Varbergs 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna Månadsrapport februari 2022 för Varbergs kommun, 
2. ge arbetsutskottet i uppdrag att kalla och genomföra dialogmöte med 

socialnämnden med anledning av socialnämndens negativa prognos i 
månadsrapporten för februari 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att ändra andra beslutssatsen till ”ge 
arbetsutskottet i uppdrag att kalla och genomföra dialogmöte med 
socialnämnden med anledning av socialnämndens negativa prognos i 
månadsrapporten för februari 2022.” 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på eget förslag till ändring  
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget.  
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har med underlag från kommunens 
nämnder sammanställt månadsrapport för Varbergs kommun avseende 
perioden januari till februari 2022. Rapporten är den första av fem under 
året och har fokus på driftsredovisningen och årets prognos. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 22 mars 2022, § 132. 
Beslutsförslag 10 mars 2022. 
Månadsrapport februari 2022 för Varbergs kommun. 
 

Övervägande 
Sammantaget visar rapporten att nämndernas drift väntas ge ett underskott 
mot budget vilket vägs upp av högre skatteintäkter. Den samlade prognosen 
är ett underskott mot budget på 1 mnkr. 
 
Det är kommunstyrelsen och socialnämnden som står för den negativa 
prognosen i nämndernas drift. För kommunstyrelsens del handlar det 
främst om tidsförskjutningar i exploateringsprojekt som ger en avvikelse 
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för det aktuella året. De aktuells exploateringsprojekten väntas hålla budget 
sett till hela projekttiden.  
 
Socialnämndens negativa avvikelse beror på högre kostnader kopplat till 
kvarvarande effekter av pandemin. Prognosen är ännu osäker då 
behovsutvecklingen för året är svår att förutsäga. Socialförvaltningen 
arbetar med att fördjupa de ekonomiska analyserna och kvarstår den 
negativa prognosen vid tertialrapporten är det aktuellt att kalla 
socialnämnden till ett dialogsamtal om ekonomin. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder 
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 § 49 Dnr KS 2021/0334 

 

Revidering av Taxa för upplåtelse av offentlig 
plats 2022 och tills vidare 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. fastställa reviderad Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2022 och tills 

vidare, med ny taxa för verksamhet med uthyrning av elsparkcyklar och 
elcyklar, 

2. taxan gäller från 1 juli 2022 och tills vidare. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats innehåller grunder för att beräkna 
avgifter för upplåtelse av offentliga platser inom detaljplanelagda områden 
och områden som kommunen jämställt med sådan plats. 
 
Den reviderade taxan innehåller ny taxa för verksamhet med uthyrning av 
elsparkcyklar och elcyklar. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 22 mars 2022, § 135. 
Beslutsförslag 6 mars 2022. 
Hamn- och gatunämnden 21 februari 2022, § 4. 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2022 och tills vidare. 
 

Övervägande 
Hamn- och gatunämnden upplever att taxan i sin helhet fungerar 
bra vid tillämpning och beloppsnivåerna ligger över lag i paritet med 
jämförbara kommuners nivåer samt i nivå med vad som kan anses skäligt 
för de olika upplåtelseändamålen. 
 
Bakgrunden till nämndens förslag till tillägg i taxan för 2022 är 
förfrågningar från flera entreprenörer om att få etablera uthyrning av 
elsparkcyklar och elcyklar. Nämnden föreslår följande taxor vid etablering: 
 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2022 
B6 Uthyrnings- och kursverksamhet 
 
Ändamål:  d) Uthyrning av elcykel 
Avgift:  400 kronor/fordon/år 
Zon:  Anvisade platser 
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Ändamål:  e) Uthyrning av elsparkcykel 
Avgift:  340 kronor/fordon/år 
Zon:  Anvisade platser 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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 § 50 Dnr KS 2022/0126 

 

Bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett kommunägt försäkringsbolag. 
Varbergs kommun är sedan 2015 en av de 72 delägarkommunerna. 
Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponering inom 
ägarkommunerna. 
 
Styrelsen i Kommunassurans har 10 mars 2022 beslutat att föreslå 
årsstämman 12 maj 2022 att anta en ny bolagsordning.  
 
Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för 
ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i 
det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är nödvändig 
för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen.  
 
Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande 
skäl.  
 
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 

Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är 
olycksfallsförsäkring).  

2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans.  

 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar 
av mindre principiell vikt, till exempel att bolagets företagsnamn ändras till 
Kommunassurans Försäkring AB, det vill säga att Syd tas bort och att 
hybridstämma med omröstning på distans ska tillåtas framöver. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 22 mars 2022, § 143. 
Beslutsförslag 20 mars 2022. 
Styrelsen i kommunassurans förslag till bolagsordning 2022. 
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Övervägande 
Varbergs kommun har idag egendoms- och ansvarsförsäkring placerad i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB vilket har varit ekonomiskt 
fördelaktigt. Möjligheten att även kunna placera olycksfallsförsäkringen i 
bolaget är positivt men får utredas innan det blir aktuellt. 
 
Förändringen att permanenta poströstning och genomförande av 
bolagstämmor delvis digitalt är positivt då kommunens utsedda 
stämmoombud sparar både tid och miljö genom att inte behöva resa till 
Malmö för att delta. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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 § 51 Dnr KS 2022/0062 

 

Fullmakt till stämmoombud 2022 – 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. till Varbergs kommuns valda ombud ge fullmakt och instruktion att på 

Kommuninvest ekonomisk förenings årsstämma 31 mars 2022 
• Rösta för fastställande av plan för Kommuninvests 

kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning 
• rösta för fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag 
• rösta för fastställelse av den framlagda resultat och balansräkningen 
• rösta för disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
• rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören 
• samt fatta övriga för Kommuninvests bolagsstämmas genomförande 

nödvändiga beslut. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun är sedan 1993 medlem i Kommuninvest ekonomisk 
förening och är därmed kallade till föreningsstämma 31 mars 2022. 
 
Av kommunfullmäktige utsett stämmoombud är Peter Sjöholm (M) med 
Turid Ravlo-Svensson (S) som ersättare. 
 
Som ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet 
har att företräda kommunen på föreningsstämman. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 22 mars 2022, § 138. 
Beslutsförslag 9 mars 2022. 
Handlingar till föreningsstämma 2022 i Kommuninvest ekonomisk 
förening. 
 

Övervägande 
Kommuninvest har enligt framlagd årsredovisning för 2021 bedrivit 
verksamheten enligt uppsatta mål och valda revisorer tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt att resultat och 
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balansräkning är upprättad enligt gällande lag. 
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om väsentliga förändringar i 
Kommuninvests plan för kapitaluppbyggnad och beslut togs om en 
kapitaluppbyggnad som sträcker sig fram till 2024. Förändringarna i årets 
plan är begränsade och följer det beslut som togs 2020. 
 
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska 
föreningsstämman årligen fastställa ägardirektiv till föreningens företag. 
Förändringarna av årets ägardirektiv är av redaktionell karaktär och av 
mindre betydelse. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Peter Sjöholm 

Turid Ravlo-Svensson 
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 § 52 Dnr KS 2022/0063 
 

Fullmakt till stämmoombud 2022 - Varbergs 
Stadshus AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. till Varbergs kommun valda ombud ge fullmakt och instruktion att på 

Varbergs Stadshus AB årsstämma 19 april 2022 
• rösta för fastställelse av den framlagda resultat- och 

balansräkningen, 
• rösta för disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, 
• rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören, 
• samt fatta övriga för Varbergs Stadshus AB bolagsstämmas 

genomförande nödvändiga beslut. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Jäv 
Carl Bartler, Ann-Charlotte Stenkil (M), Christofer Bergenblock (C), 
Jeanette Qvist (S), Tobias Carlsson (L) och Kent Norberg (S) deltar inte i 
handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs Stadshus AB, VSAB, bildades 2005 och ägs till 100 procent av 
Varbergs kommun. Bolaget är moderbolag i koncernen där de kommunala 
bolagen ingår. Som ägare till bolaget är kommunen kallad till 
bolagsstämman 19 april 2022. 
 
Av kommunfullmäktige utsett stämmoombud är Vivi-Anne Johansson med 
Håkan Johannesson som ersättare. 
 
Som ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet  
har att företräda kommunen på bolagsstämman. Kommunfullmäktige 
beslutade 16 januari 2018, § 13, att delegera till kommunstyrelsen rätten att 
utfärda stämmodirektiv åt stämmoombuden för Varbergs Stadshus AB. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 21 mars 2022. 
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Övervägande 
Varbergs Stadshus AB med tillhörande dotterbolag har bedrivit 
verksamheten enligt uppsatta mål och valda revisorer tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt att resultat och 
balansräkning är upprättad enligt gällande lag. 
 
I förslag till vinstdisposition framgår att 15 miljoner kronor ska delat ut till 
ägaren, Varbergs kommun, vilket är i enlighet med fullmäktiges 
budgetbeslut avseende kommunkoncernen. 
 
Slutrevision är genomförd med samtliga bolag i koncernen och 
årsredovisningen godkändes på styrelsemötet i VSAB 29 mars 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Vivi-Anne Johansson 

Håkan Johannesson 
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 § 53 Dnr KS 2022/0059 

 

Fullmakt till stämmoombud 2022 – Etapp 1 i 
Varberg AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. till Varbergs kommuns valda ombud ge fullmakt och instruktion att på 

Etapp 1 i Varberg AB årsstämma 7 april 2022 
• Rösta för fastställelse av den framlagda resultat- och 

balansräkningen. 
• Rösta för disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 
• Rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören. 
• samt fatta övriga nödvändiga beslut för genomförande av 

bolagsstämman i Etapp 1 i Varberg AB. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Jäv 
Carl Bartler deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Etapp 1 i Varberg AB och Parkeringshus i Västerport i Varberg AB 
förvärvades 2021 i syfte att genomföra försäljning av den mark som enligt 
förslag till detaljplan i Västerport ska innehålla hotell och 
parkeringsanläggning. 
 
Av kommunfullmäktige utsett stämmoombud är Vivi-Anne Johansson (C) 
med Jeanette Qvist (S) som ersättare. 
 
Som ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet 
har att företräda kommunen på bolagsstämman. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 22 mars 2022, § 136. 
Beslutsförslag 8 mars 2022. 
Stämmohandlingar till årsstämma i Etapp 1 i Varberg AB 
 

Övervägande 
Etapp 1 i Varberg AB har inte bedrivit någon verksamhet utan endast 
förvärvat avsedd del av fastigheterna Briggen 4 och Briggen 6. 
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Utsedda lekmannarevisorer har granskat bolaget och konstaterat att 
verksamheten bedrivits ändamålsenligt. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Vivi-Anne Johansson 

Jeanette Qvist 
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 § 54 Dnr KS 2022/0060 

 

Fullmakt till stämmoombud 2022 – 
Parkeringshus i Västerport i Varberg AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. till Varbergs kommuns valda ombud ge fullmakt och instruktion att på 

Parkeringshus i Västerport i Varberg AB årsstämma 7 april 2022 
• Rösta för fastställelse av den framlagda resultat- och 

balansräkningen. 
• Rösta för disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 
• Rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören. 
• Samt fatta övriga nödvändiga beslut för genomförande av 

bolagsstämman i Parkeringshus i Västerport i Varberg AB. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Jäv 
Carl Bartler deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Parkeringshus i Västerport i Varberg AB och Etapp 1 i Varberg AB 
förvärvades 2021 i syfte att genomföra försäljning av den mark som enligt 
förslag till detaljplan i Västerport ska innehålla hotell och 
parkeringsanläggning. 
 
Av kommunfullmäktige utsett stämmoombud är Vivi-Anne Johansson (C) 
med Jeanette Qvist (S) som ersättare. 
 
Som ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet 
har att företräda kommunen på bolagsstämman. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 22 mars 2022, § 137. 
Beslutsförslag 8 mars 2022. 
Stämmohandlingar till årsstämma i Parkeringshus i Västerport i Varberg 
AB. 
 
 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsen 2022-03-29 28 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Övervägande 
Parkeringshus i Västerport i Varberg AB har inte bedrivit någon verksamhet 
under året. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Vivi-Anne Johansson 

Jeanette Qvist 
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 § 55 Dnr KS 2016/0098 

 

Markanvisningsavtal Bua Hamnplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna upprättat markanvisningsavtal för Bua Hamnplan, 

undertecknat av exploatören, 
2. anse uppdraget om att utarbeta förslag till markanvisningsavtal mellan 

kommunen och Hamnlyckan i Bua fastighet AB, beslutat av 
kommunstyrelsen 30 april 2019, § 91, som verkställt. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Reservation 
Morgan Börjesson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christofer Bergenblock (C), Ann-Charlotte Stenkil (M), Jeanette Qvist (S) 
och Peter Sjöholm (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Morgan Börjesson (KD) föreslår avslag då markanvisningsavtalet utformats 
utifrån en för hög exploateringsgrad och för höga byggnadshöjder. 
 

Beslutsordning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Efter beslut i arbetsutskottet 12 oktober 2016, § 467, påbörjades ett 
markanvisningsförfarande för Bua Hamnplan. Markanvisningen 
resulterade inte i någon tilldelning och genom beslut i arbetsutskottet 9 maj 
2017, § 275, fick samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att utarbeta en ny 
inbjudan. 
 
Förslag på ny inbjudan godkändes i arbetsutskottet 15 augusti 2017, § 394, 
och inbjudan adresserades till samtliga exploatörer som anmält intresse för 
marktilldelning i Varbergs kommun. Med avsikt att underlätta framtagande 
av förslag till exploatering var den nya inbjudan mer öppen och innehöll 
inte flera av de krav och kriterier som återfanns i den föregående inbjudan 
till markanvisning. 
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Kommunstyrelsen beslutade 30 april 2019, § 91, att utse Etikhus som 
vinnare i markanvisningstävlingen för Bua Hamnplan och att ge samhälls-
utvecklingskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till markanvisningsavtal. 
 
Etikhus har bildat ett dotterbolag för exploateringen inom Bua Hamnplan, 
Hamnlyckan i Bua fastighet AB, i egenskap av exploatör. Markanvisnings-
avtalet tecknas mellan kommunen och Hamnlyckan i Bua fastighet AB. 
 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal 
för Bua Hamnplan med exploatören genom vilket kommunen under 
anvisningstiden förbinder sig att ensam förhandla med exploatören om 
försäljning av markanvisningsområdet, Bua 4:94 och del av fastigheten Bua 
10:248. Anvisningstiden uppgår till två år från den dag 
markanvisningsavtalet ingåtts mellan parterna. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 8 mars 2022, § 98. 
Beslutsförslag 3 februari 2022.  
Kommunstyrelsen 30 april 2019, § 91.  
Markanvisningsavtal för Bua Hamnplan med bilagor, undertecknat av 
exploatören.  
Tävlingsbidrag för Etikhus och Radar arkitektur & planering AB, 2017-12-
18, rev. 2018-02-16. 
 

Övervägande 
Bedömningen är att markanvisningsavtalet har utformats på ett sätt som 
säkerställer att exploatören infriar innehållet i tävlingsbidraget för Bua 
Hamnplan.  
 
Avtalet utgår ifrån förutsättningarna i markanvisningstävlingen och 
innehåller villkor kopplade till ställda krav och kriterier och exploatörens 
utfästelser att infria dessa.  
 
Detaljplanen var ute på samråd våren 2016 och granskning under perioden 
10 februari till 3 mars 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Hamnlyckan i Bua fastighet AB 
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Kristdemokraterna i Varbergs reservation mot beslut i 
Kommunstyrelsen 29.3–22 ärende 17 angående Markanvisningsavtal 
Bua Hamnplan (KS 2016/0098–59). 
 
Kristdemokraterna i Varberg ställer sig positiva till utvecklingen av Bua 
men reserverar sig mot beslutet i Kommunstyrelsen i ovanstående ärende 
då vi anser att avtalet bygger på en för hög exploatering och för höga 
byggnadshöjder. Hänsyn har inte i tillräcklig omfattning beaktat Bua 
Hamns och fiskesamhällets karaktär samt dess historia. Mot bakgrund av 
detta bör exploatering ske med större försiktighet. Vi anser även att 
utbyggnadsplanerna inte lever upp till översiktsplanen som säger att 
samhällets småskalighet och öppna karaktär ska bevaras och 
vidareutvecklas. Bebyggelsen bör till utformning, material och färgsättning 
anpassas till den äldre lokala byggtraditionen. 
 
Varberg 2022.03 .29 
Morgan Börjesson  
Ledamot i KS 
Gruppledare för kristdemokraterna 
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 § 56 Dnr KS 2021/0429 

 

Remissvar - Förskole- och 
grundskolenämndens ramprogram för förskolor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. tillstyrka Förskole och grundskolenämndens ramprogram för 
förskolor i Varbergs kommun under förutsättning att riktlinje för yta 
per barn stryks från programmet och att yttrandet under rubrikerna 
Övervägande samt Ekonomi och verksamhet i protokollet tas i 
beaktning.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämnden har begärt in yttrande från 
kommunstyrelsen avseende Ramprogram för förskolor i Varbergs kommun. 
Syftet med ramprogrammet är att det ska säkerställa att förskole- och 
grundskolenämndens målsättningar för lokalförsörjningen tillsammans 
med verksamhetens behov och krav tas tillvara i samband med projektering 
och nybyggnation av förskolor.  
 
Programmet innehåller anvisningar för funktioner som ska finnas i 
förskolorna med syftet att säkra lokalernas utformning. Det ska ge stöd och 
vägledning i planeringen av nya förskolor utifrån kommunens vision, 
förhållningssätt, mål och kvalitetskrav.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 15 mars 2022, § 114. 
Beslutsförslag 11 januari 2022.  
Förskole- och grundskolenämndens ramprogram för förskolor i Varbergs 
kommun, daterad 15 december 2021. 
 

Övervägande 
Syftet med förvaltningarnas ramprogram är att beskriva nämndernas 
målsättning för lokalförsörjningen tillsammans med verksamhetens 
funktion. Fokus i ramprogram bör stanna vid beskrivning av funktioner, 
arbetssätt och samband. Krav på innehåll (specifikt antal rum med mera) 
beskrivs i stället i nästa steg - rumsfunktionsprogram/lokalprogram. 
Tekniska krav såsom luftflöden, yttemperaturer på golv och liknande hör 
inte hemma i ett ramprogram. I de fall det inte redan är byggnadspraxis 
eller lagstadgat så beskrivs sådana funktioner i 
rumsfunktionsprogram/lokalprogram. 
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Beskrivning av hur utegruppen fungerar och är integrerad i förskolan är 
bristfällig. Behovet kan tolkas på olika sätt, vilket gör att ramprogrammet 
behöver förtydligas. Tillkommande krav på lokaler och utformning för 
utegrupp beskrivs i rumsfunktionsprogram/lokalprogram.   
 
Krav på ytor har en stor inverkan på den totala investeringen och därmed 
kommunens totala investerings- och driftsbudget. Dessa krav ska därför 
inte finnas i av nämnderna enskilt framtagna dokument såsom 
ramprogrammet. I det fall nyckeltal används så arbetas dessa fram 
tillsammans med representant för fastighetsägaren. Nyckeltal bör tas fram 
med stöd av omvärldsbevakning för att säkerställa att Varbergs kommuns 
förskolor inte markant överstiger vad som tillämpas i övriga kommuner i 
Sverige. Finns det pedagogiska förutsättningar som ställer ökade krav på 
ytor ska detta motiveras och tydligt framgå i ramprogrammet. 
 
Ekonomi och verksamhet  
Ställningstagande i ramprogrammet saknar ekonomiskt övervägande av 
hur de nya riktlinjerna påverkar kommunens investeringsbudget samt 
förvaltningens driftbudget. 
 
Krav på barnyta om 7,5 kvadratmeter per barn innebär en ökning med 1,2 
kvadratmeter per barn jämfört med konceptförskolan (Stenen och 
Klapperstenen). Ökningen motsvarar en ökad investeringskostnad om 
knappt 6 000 000 kronor för en 8 avdelnings förskola för 160 barn. 
 
Beskrivning av förskolans administrativa del, beläggningsgrad och 
möjlighet att samnyttja dessa ytor inom personalgruppen saknas. Krav på 
administrativa ytor har inneburit att man i de två senaste förskolorna (8 
avdelningar) har 105 kvadratmeter administrativ yta. Att jämföra med 
likvärdiga förskolor i angränsande kommuner samt typförskola från 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, så är avsatt yta för administration 
mellan 32–46 kvadratmeter. Kostnad för 105 kvadratmeter innebär en 
investering om cirka 3 150 000 kronor jämfört med 46 kvadratmeter á 
1 380 000 kronor. 
 
Investeringskostnad är inte det enda att beakta då varje byggd 
kvadratmeter genererar en driftskostnad i många år framöver. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Förskole- och grundskolenämnden 
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 § 57 Dnr KS 2022/0134 

 

Förstudie - förskola Bläshammar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie av ny 

förskola med minst 120 platser på kommunal fastighet Bläshammar 5:2, 
2. godkänna en förstudiekostnad om upp till 350 000 kronor och att 

kostnaden belastar förskole- och grundskolenämndens resultatreserv 
om projektet inte genomförs. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förskole- och grundskolenämndens Utredning av långsiktiga behov av 
förskoleplatser i Varbergs kommun ger ett komplett underlag för 
behovsanalyser och del av åtgärdsval, där förslag på och prioriterade 
förstudier för nya förskolor eller utökad kapacitet på befintliga enheter tas 
fram. 
 
Behovet av förskoleplatser inom upptagningsområdet för Bläshammar 
skola är långt större än kapaciteten och det bedöms vara av stor vikt med 
framdrift av detta projekt. 
 
Fastigheten Bläshammar 5:2 är belägen mellan nuvarande Siers förskola 
och Bläshammar grundskola. Fastigheten är inte längre aktuell för 
grundskolans utveckling då beslut om förstudie för ny grundskola i 
upptagningsområdet är fattat (ny grundskola i Tångaberg). Fastigheten har 
idag en gällande detaljplan som medger byggnation av förskola. Bedömd 
lämplig storlek på enheten, baserat på fastighetens förutsättningar och 
behovet i prognosperiodens bortre utblick år 2036, är minst 120 platser. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 22 mars 2022, § 127. 
Beslutsförslag 3 mars 2022.  
Förskole- och grundskolenämnden 28 februari 2022, § 6. 
Förskole- och grundskolenämnden 13 december 2021, § 142. 
 

Övervägande 
I förskole- och grundskolenämndens investeringsplan för år 2022 till 2026 
beskrivs ytterligare investeringsbehov av förskoleplatser i område 
Nordväst. På grund av omfattande nybyggnation i Bläshammar och 
Trönningenäs kvarstår behoven av förskoleplatser även efter att 
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Trönningenäs förskola står färdig. Upptagningsområdet för Bläshammar 
skola och närliggande upptagningsområden beräknas ha ett underskott på 
minst 200 platser år 2036. Det innebär att det kommer finnas behov av 
minst två nya förskolor, däribland Bläshammar förskola, i område Nordväst 
för att möta behovet av platser inom en nära framtid. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Förskole- och grundskolenämnden 

Servicenämnden 
Varbergs fastighets AB 
Ekonomikontoret 
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 § 58 Dnr KS 2018/0393 

 

Förstudie - nytt särskilt boende i Trönninge 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna Rapport åtgärdsval särskilt boende, daterad 24 november 

2020, 
2. starta en förstudie för byggnation av ett särskilt boende i Trönninge, 
3. godkänna en förstudiekostnad på 700 000 kronor och att denna 

kostnad belastar socialnämnden om projektet inte genomförs,  
4. avsluta Åtgärdsval - Framtida behov av särskilt boende, 
5. starta ett nytt åtgärdsval som hanterar behovet av 60 nya platser i 

särskilt boende inom område norra kusten till år 2029/2030. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 21 juni 2018, § 92, att godkänna behovsanalys 
avseende fastighetsinvesteringar i form av särskilt boende som 
förvaltningen tagit fram. 
 
Samhällsutvecklingskontoret har därefter arbetat med ett åtgärdsval för att 
utreda lämpliga lösningar för ett särskilt boende. Åtgärdsvalet har hanterat 
tre möjliga placeringar av det 60 platser i särskilt boende som behöver stå 
klart år 2027. De geografiska områdena som utretts i åtgärdsvalet är alla tre 
lämpliga att bygga ett särskilt boende inom. Det som särskiljer de studerade 
alternativen är huruvida de uppfyller målet om inflyttning under första 
kvartalet 2027.  
 
I behovsanalysen som är framtagen av socialförvaltningen har behov av 
ytterligare två särskilda boenden med 60 platser färdigställda till år 
2029/2030 respektive 2031/2034 framställts.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 22 mars 2022, § 140. 
Beslutsförslag 2 mars 2022. 
Socialnämnden 28 januari 2021, § 6. 
Rapport åtgärdsval särskilt boende, daterad 24 november 2020.  
 

Övervägande 
Särskilt boende är en boendeform för personer med somatisk 
funktionsnedsättning eller demenssjukdom som omfattas av rätten till 
bistånd enligt socialtjänstlagen. Målgruppen är främst personer över 80 år 
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men behovet kan finnas redan från yngre ålder runt 65 och äldre. 
Utvecklingen inom kommunen visar på ett stigande antal medborgare i 
målgruppsåldrarna där en snabbare ökning väntas från 2023 eftersom 40-
talistgenerationen blir över 80 år.  
 
Utifrån ovan är det viktigt att fortsätta framåt i planeringen av ett särskilt 
boende för färdigställande år 2027. Åtgärdsvalet föreslår att en förstudie 
startas för ett nytt särskilt boende i Trönninge. I utvärderingen av 
alternativen i åtgärdsvalet var det enbart Trönninge som bedömdes kunna 
uppfylla målet om inflyttning 1:a kvartalet 2027.  
 
För särskilt boende i Södra Trönninge kan samlokalisering med en förskola 
med fördel prövas. Synergier i form av tillagningskök, teknikutrymmen, 
administrativa lokaler, parkering med mera är möjliga. Behovsanalys från 
förskole- och grundskoleförvaltningen visar på behov av sex avdelningar 
med nattavdelning. Ett åtgärdsval för förskoleplatser för område nordväst 
pågår och planeras vara klart för beslut i förskole- och grundskolenämnden 
andra kvartalet 2022.  
 
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att socialnämndens behov efter 2027, 
ytterligare två särskilda boenden färdigställda 2029/2030 respektive 
2031/2034, hanteras genom att ett nytt åtgärdsval för ett särskilt boende i 
Väröbacka startas. På längre sikt bör även ett åtgärdsval för det tredje 
särskilda boendet (Stadsområdet Östra Träslöv) påbörjas.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Socialnämnden 

Ekonomikontoret 
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 § 59 Dnr KS 2021/0149 

 

Avsiktsförklaring och markbytesavtal gällande 
kommunal service i Södra Trönninge 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. godkänna upprättade förslag till avsiktsförklaring och markbytesavtal, 

undertecknade av Derome Hus AB, 16 mars 2022.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till avsiktsförklaring och 
markbytesavtal med Derome Hus AB, i syfte att få tillgång till nödvändig 
mark för kommunal service i Södra Trönninge. 
 
Bytesavtalet behandlar det område inom pågående detaljplan för del av 
Göingegården 1:13, etapp 1, som ska omfatta ett område för 
förskola/äldreboende och som i dagsläget ägs av Derome. Området är cirka 
13 500 kvadratmeter och kommer att motsvara den yta som utgör den 
slutliga placeringen enligt lagakraftvunnen detaljplan, innehållande 
tomtmark, gata, parkering, naturmark inklusive friyta för lek och 
rekreation. En volymstudie för förskolan/äldreboendet har tagits fram av 
lokalförsörjningsavdelningen och en förstudie ska påbörjas inom kort. 
 
Avsiktsförklaringen innefattar en bytesaffär för området ovan. Området 
som omfattar bytesaffären och som ägs av kommunen är del av Getakärr 
3:11 och 3:12 inom kvarteret Tattarkullen, cirka 960 kvadratmeter. 
Kvarteret har även påbörjat planläggning. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 22 mars 2022, § 141. 
Beslutsförslag 1 mars 2022. 
Avsiktsförklaring inklusive bilagor, undertecknat av Derome Hus AB 16 
mars 2022. 
Köpeavtal för del av Göingegården 1:13 inklusive bilaga 1, undertecknat av 
Derome Hus AB 16 mars 2022. 
Överenskommelse om fastighetsreglering för del av Getakärr 3:11 och 3:12 
(Kvarteret Tattarkullen) inklusive bilaga 1, undertecknat av Granhall 93 
Fast AB (bolag inom Deromekoncernen, ägare av Tattarkullen 6 och 7) 16 
mars 2022. 
Utdrag ur bolagsverket - Derome Hus AB. 
Utdrag ur bolagsverket - Granhall 93 Fast AB.  
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Övervägande 
Planprogram för Södra Trönninge godkändes av kommunfullmäktige 2017. 
Syftet med planprogrammet är en fortsatt stadsutbyggnad av Varberg, 
mellan bostadsområdena Göingegården och Trönninge. Inom 
planprogrammet ses behov av service, i form av bland annat en 
äldreboende och en förskola i en inledande etapp. Därav har en volymstudie 
för en kombinerad förskola/äldreboende tagits fram.  
 
Markbytet är för sin del giltigt under förutsättning att området för 
förskola/äldreboende är lämpligt för ändamålet. Vid det fall ingen av 
nämnda detaljplaner vinner laga kraft upphör avsiktsförklaringen att gälla. 
Vid det fall någon av ovanstående nämnda detaljplaner inte vinner laga 
kraft, efter att kommunen har antagit dem, ska den part som inte fått bytet 
genomfört av den andra parten tilldelas ett markområde som genom 
oberoende värdering bedöms vara värd 15 miljoner kronor. Båda parter ska 
då godkänna det nya markområdet. 
 
Bedömningen är att ytan för förskola/äldreboende är lämplig utifrån 
storlek och läge, med närhet till Lindbergsvägen och Trönninge skola, samt 
anser att markbytet är ändamålsenligt i det enskilda fallet. Fortsatt arbete 
med detaljplanen och förstudien för förskola/äldreboende får utvisa om 
projektet är genomförbart. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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 § 60 Dnr KS 2019/0066 

 

Slutredovisning - bevarande av B-hallen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. godkänna slutredovisning för projekt Bevarande av B-hallen enligt 

slutrapport daterad 28 januari 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Aktuell slutredovisning avser projektet för att väderskydda B-hallen, för att 
hindra fortsatt förfall, under tiden framtida användning av kvarteret Renen 
utreds. I december 2017 beslutade kommunfullmäktige att riva A-hallen 
och B-hallen på kvarter Renen 13. Hösten 2018 revs A-hallen ner till 
bottenplattan.  
 
I januari 2019 inkom en motion om rivningen av B-hallen och i stället 
bevara byggnaden för framtida bruk samt utreda hur de kvarvarande 
byggnaderna kan rustas upp och användas i framtiden. I september 2020 
beslutade kommunfullmäktige att B-hallen skulle väderskyddas för att klara 
minst 5 år, så att det ges möjlighet att bestämma vad hallen ska användas 
till över tid. Den 17 november 2020 beslutade kommunfullmäktige om en 
total investeringsvolym på 3 000 000 kronor för 2021. 
 
Slutkostnad för projektet blev cirka 3 710 000 kronor. Det är 24 procent, 
det vill säga 710 000 kronor över budget, vilket bland annat beror på 40 
procent högre stålpriser. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 22 mars 2022, § 124. 
Beslutsförslag 28 januari 2022.  
Slutrapport B-hallen daterad 28 januari 2022.  
Kommunfullmäktige 15 september 2020, § 116.  
 

Övervägande 
Projektet slutbesiktigades 16 september och den formella överlämningen 
till serviceförvaltningen skedde 22 oktober 2021. 
 
Förutsättningarna har ändrats under projektets gång. I dialog med 
entreprenören togs två alternativ till väderskydd fram. 25 januari 2021 
beslutade styrgruppen för att gå på det dyrare alternativet med en stål- och 
plåtinklädnad framför en tältinklädnad. Beslutet innebar därmed att 
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avsätta 300 000 kronor av indexeringen till Varbergs Fastighets AB med 
motiveringen att detta alternativ säkerställer en byggnation som kan stå 
över tid (planerad 5-årsperiod). Detta rymdes inom ramen för beslutad 
investering. 
 
Projektet har blivit försenat utifrån tidplanen i projektdirektivet. Det beror 
främst på leveranstiderna för stål- och plåt som gjordes efter det godkända 
bygglovet i mars. Entreprenadtiden blev också längre med valet av lösning 
från 1 till 2,5 månader. Då lokalerna inte ska nyttjas under tiden 
väderskyddet finns, har tidsförseningen inte haft någon påverkan på andra 
verksamheter. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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 § 61 Dnr KS 2021/0279 

 

Nämndsorganisation 2023–2026 för Varbergs 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. återremittera ärendet för korrigering i underlaget av antalet ledamöter i 

förskole- och grundskolenämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår återremiss för korrigering i underlaget 
av antalet ledamöter i förskole- och grundskolenämnden och utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden. 
 

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

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 
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 
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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. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 8 mars 2022, § 103. 
Beslutsförslag 18 februari 2022. 
Nämndsorganisation 2023–2026 daterad 7 oktober 2021. 
Nämndsorganisationskommittén 23 november 2021, § 9.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Återremiss 
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 § 62 Dnr KS 2021/0055 

 

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till 
förtroendevalda i Varbergs kommun 2023–2026 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
1. återremittera ärendet för att lägga till Parkering i Varbergs Bostads AB i 

Arvoden bilaga A. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår återremiss för att lägga till Parkering i 
Varbergs Bostads AB i Arvoden bilaga A. 
 

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

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 arbeta 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 
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ersättning och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2023-
2026. 
 
Nämndsorganisationskommittén beslutade 15 februari 2022, § 1, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta bestämmelserna med tillhörande bilaga.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 8 mars 2022, § 104. 
Beslutsförslag 18 februari 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. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Återremiss 
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 § 63 Dnr KS 2022/0084 

 

Revidering av kriterier för Varbergs kommuns 
medarbetarpriser 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. anta reviderade kriterier för kommunens medarbetarpriser, 
2. delegera justeringar av kriterier för kommunens medarbetarpriser till 

kommunstyrelsen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har sedan 2014 haft två medarbetarpriser, Årets Kreativa 
Medarbetare och Årets Värdskapare och sedan år 2018 också Årets 
Jämställare. 
 
Av olika orsaker föreslås ett förtydligande av förutsättningarna för priserna 
och en revidering av kriterierna för två av priserna, Årets Värdskapare och 
Årets Jämställare. 
 
Årets Värdskapare - nuvarande kriterier 
Tillfaller medarbetare eller grupp av medarbetare som genom att ”leva” ett 
öppet klimat och inkluderande förhållningssätt bidrar till att förenkla 
andras vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.  
 
Det uppfattas ibland som om den här kategorin handlar om värdeskapande 
men ursprungstanken med priset är värdskap och bemötande. För att 
förtydliga prisets andemening föreslås att kriterierna ändras till: 
 
Årets Värdskapare - reviderade kriterier 
Utmärkelsen Årets värdskapare tillfaller medarbetare eller grupp av 
medarbetare som genom ett bemötande och värdskap utöver det vanliga 
bidrar till att förenkla andras vardag och inspirerar dem att uppnå sina 
drömmar.  
 
Årets Jämställare - nuvarande kriterier 
Utmärkelsen Årets jämställare tillfaller medarbetare eller grupp av 
medarbetare som i sitt arbete bidragit till varaktig och hållbar jämställdhet 
inom den egna verksamheten och/eller i verksamhet som kommer 
medborgarna till del, till exempel genom att verka för 
 
• en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor,  
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• att visa på nytänkande och långsiktighet, 
• att inspirera andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete,  
• att synliggöra och motverka ojämställdhet och stereotypa 

könsuppfattningar. 
 
Under de fyra år som kategorin Årets Jämställare funnits har sammanlagt 
12 nomineringar kommit in. De två andra priserna har vardera mellan 20 – 
40 nomineringar årligen. Av de tolv nomineringarna är det endast sex som 
kan sägas uppfylla kriterierna helt eller till viss del. Övriga nomineringar 
har handlat om arbete mot jämställdhet i ett bredare perspektiv som 
tillgänglighet och inkludering.  
 
Med anledning av ovan föreslås att kriterierna för medarbetarpriset Årets 
Jämställare breddas att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder för att på 
så viss få ett bredare underlag för nomineringar och för att ytterligare 
uppmuntra till arbete för att motverka ojämställdhet och diskriminering. 
 
Årets Jämlikhetspris - reviderade kriterier 
Årets jämlikhetspris tillfaller medarbetare eller grupp av medarbetare som i 
sitt arbete främjat inkludering och delaktighet och på så vis verkat för 
jämlikhet inom den egna verksamheten och/eller i verksamhet som 
kommer medborgarna till del, till exempel genom att 
 
• inspirera andra till ett förbättrat jämlikhetsarbete 
• synliggöra och motverka exkludering och utanförskap  
• lyfta inkludering på ett nytänkande och långsiktigt sätt.   
 
Insatsen ska ha en koppling till någon eller några av de 
diskrimineringsgrunder som är definierade i diskrimineringslagen:  
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder. 
 
Årets Kreativa Medarbetare 
Den kategori som hittills varje år får flest nomineringar är Årets Kreativa 
Medarbetare. För det medarbetarpriset förslås inga förändringar av 
kriterierna. 
 
Kriterierna för Årets kreativa medarbetare är att en medarbetare eller 
grupp av medarbetare som visat nytänkande, framåtanda, kunskap och 
mod och utvecklat sin verksamhet i riktning mot Varbergs kommuns vision, 
Västkustens kreativa mittpunkt.  
 
Arbetsutskottet beslutade 8 februari 2022, § 60, att återremittera ärendet 
med hänvisning till att förtydliganden ska ske i underlaget.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 15 mars 2022, 118. 
Beslutsförslag 21 februari 2022. 
Förslag på kriterier för kommunens medarbetarpriser, 21 februari 2022. 
 

Övervägande 
Kommunen har sedan 2014 haft två medarbetarpriser; Årets Kreativa 
Medarbetare samt Årets Värdskapare och sedan år 2018 också priset Årets 
Jämställare.  
 
Av olika orsaker föreslås ett förtydligande av förutsättningarna för priserna 
och en revidering av kriterierna för två av priserna; Årets Värdskapare och 
Årets Jämställare. 
 
För Årets Värdskapare föreslås ett tillägg för att förtydliga den 
ursprungliga tanken om värdskap och bemötande. För Årets Jämställare 
föreslås att kriterierna utvidgas att omfatta alla diskrimineringsgrunder 
fastställda i diskrimineringslagen.  
 
Förslaget är även att eventuella framtida revideringar av Varbergs 
kommuns medarbetarpriser delegeras till kommunstyrelsen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: KF 
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 § 64 Dnr KS 2020/0341 

 

Rätt att underteckna vissa handlingar, 
firmatecknare med mera 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. bemyndiga följande personer att två i förening enligt nedan att 

underteckna handlingar på kommunens vägnar (firmatecknare) 
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil – eller vid dennes 
förfall kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Christofer Bergenblock, 
eller kommunstyrelsens 2:a vice ordförande Jeanette Qvist – med 
kontrasignation av endera kommundirektör Carl Bartler, 
ekonomidirektör Jens Otterdahl Holm, personaldirektör Björn Linder, 
näringslivsdirektör Martin Andersson, samhällsutvecklingsdirektör 
Josefin Selander, kanslichef Josefin Winnfors, kommunjurist Lisa 
Holmdahl Pedersen eller kommunjurist Torbjörn Alfredsson,  

2. bemyndiga följande personer att två i förening på kommunens vägnar 
verkställa kommunens utbetalningar och kontoöverföringar  
Ekonomidirektör Jens Otterdahl Holm, budgetchef Malin Ung, 
redovisningschef Emma Lundgren, ekonom Thomas Wallin, 
ekonomisamordnare Agneta Gustafsson, ekonomiassistent Christina 
Bengtsson, ekonomihandläggare Britt-Marie Henning, 
ekonomiassistent Annika Ericsson och finansekonom Fredrik 
Andreasson,  

3. upphäva kommunstyrelsens beslut om rätt att underteckna vissa 
handlingar, firmatecknare med mera 28 september 2021, § 184. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 25 augusti 2020, § 154, att bemyndiga 
kommunstyrelsens ordförande, första vice ordförande och andra vice 
ordförande med kontrasignation av antingen förvaltningens kontorschefer 
eller kommunjurister rätten att underteckna handlingar på kommunens 
vägnar. Kommunstyrelsen beslutade även att bemyndiga tjänstepersoner på 
förvaltningen rätten att verkställa kommunens utbetalningar och 
banköverföringar.  
 
Med anledning av att Jeanette Qvist (S) sedan årsskiftet har ersatt Jana 
Nilsson (S) som kommunalråd och andra vice ordförande i 
kommunstyrelsen, ska Jeanette Qvist (S) ges rätt att underteckna 
handlingar på kommunens vägnar. Björn Linder är ny personaldirektör 
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sedan det tidigare beslutet och han ska ges rätt att underteckna handlingar 
på kommunens vägnar.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 8 mars 2022, § 105. 
Beslutsförslag 15 februari 2022.  
Protokollsutdrag om undertecknande av handlingar 28 september 2021, § 
184. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Namngivna personer i beslut 

Varbergs Sparbank 
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 § 65 Dnr KS 2022/0089 

 

Svar på ansökan om finansiering Street Basket 
Tour 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. anslå 25 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel 

2022 till Varbergs Basket för att anordna Street Basket Tour Varberg 
för ungdomar och seniorer 29 till 31 juli 2022, 

2. bidraget om 25 000 kronor betalas ut under förutsättning att 
arrangemanget anordnas enligt de förutsättningar som anges under 
rubriken övervägande. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs Basket ansöker om att i samverkan med Svensk Basket arrangera 
Street Basket Tour Varberg 29 till 31 juli 2022. 
 
Basket är en idrott som aktiverar barn och unga samt främjar en naturlig 
integration. Varbergs Basket firar under 2022 50-års-jubileum och basket 
växer starkt som sport såväl lokalt som nationellt. Under ett fåtal år har 
Varbergs Basket ökat från 2–3 aktiva lag till cirka 15. Barn och unga står på 
kö till föreningen och klubben vill öka intresset och möjligheterna till att ta 
emot de barn och ungdomar i Varberg som vill utöva sporten. För att 
synliggöra basketens utveckling och potential har Varbergs Basket tagit 
kontakt med Svenska basketförbundet, i syfte att lyfta Varberg som en av 
årets stora basketstäder i Sverige. 
  
Svenska basketförbundet önskar att, tillsammans med Varbergs Basket, 
förlägga en professionell basketturnering i Varberg med elitspelare på både 
nationell och internationell nivå under sommaren 2022. Turneringen pågår 
i 2 till 3 dagar utomhus, på en central plats i Varberg. Både senior- och 
ungdomslag deltar. I samband med detta firar även Varbergs Basket 50 år. 
  
I ansökt belopp ingår ett evenemangsbidrag till förbundet på 99 000 
kronor. Övriga kostnader är förväntade kostnader för själva genomförandet 
av turneringen. För att uppnå en ekonomisk långsiktig hållbarhet ser 
klubben gärna en delad investering mellan kommun och näringsliv. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 22 mars 2022, § 142. 
Beslutsförslag 10 mars. 
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Ansökan finansiering Street Basket Tour 2022. 
 

Övervägande 
Det är positivt för Varberg med arrangemang som bidrar till utbud av 
aktiviteter för både invånare och besökare. Arrangemanget skapar en 
upplevelse i Varberg under sommarsäsong och stärker platsvarumärket 
Varberg inspirerar och bidrar till kommunens attraktionskraft. 
Bedömningen är också att arrangemanget kan skapa besöksnäringsintäkter, 
vilket genererar arbetstillfällen och skatteintäkter. Platsattraktionen stärks 
genom att Varberg upplevs som en aktiv destination. Arrangören ska 
tillsammans med boendeanläggningar i Varberg erbjuda paketeringar av 
boende och arrangören ska även inför tävlingen informera tävlande och 
eventuella åskådare om Varbergs utbud för besökare. 
 
Platsvarumärket Varberg Inspirerar ska exponeras genom arrangörens 
marknadsföringskanaler i samråd med Näringslivs- och 
destinationskontoret.  
 
En säkerhetsplan för deltagare och besökare ska tas fram i enlighet med 
den säkerhetsguide som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB, publicerat 2021 och en plan för anpassning av eventuella restriktioner 
som Covid-19 medför ska tas fram av arrangören. Evenemanget ska 
anmälas till den kommunala lotsen för företag och större evenemang. 
Arrangören ska ta kontakt med lokalt näringsliv som kan beröras av 
tävlingarna, och hålla dem välinformerade om evenemanget. 
   
Kommunen understryker att bidraget betalas ut under förutsättning att 
arrangemanget anordnas under de förutsättningar som anges i ansökan. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Varbergs Basket 

Ekonomikontoret 
Näringslivs- och destinationskontoret 
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 § 66 Dnr KS 2021/0608 

 

Svar på ansökan om bidrag vid arrangerande av 
senior SM i brottning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. anslå 25 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel 

2022 till Varbergs BoIS BK för att anordna svenska mästerskapen i 
brottning för seniorer 21–22 maj 2022, 

2. bidraget om 25 000 kronor betalas ut under förutsättning att 
arrangemanget anordnas enligt de förutsättningar som anges under 
rubriken övervägande. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Varbergs BoIS BK arrangerar Svenska Mästerskapen för seniorer i 
brottning 21–22 maj 2022.  
 
Varbergs BoIS BK söker ett kommunalt bidrag på 50 000 kronor. Bidraget 
ska täcka en del av kostnaderna för exempelvis domare, hallhyra, domare, 
arrangörsavgifter, hyra av brottarmattor, med mera. Utöver tävlingen ska 
arrangören av senior-SM erbjuda event som konferens, mat, 
bankett/kamratmåltid och föreläsning. 
 
Varbergs BoIS BK framhåller att Varberg har ett gott rykte som 
brottarklubb nationellt. Dessutom tog klubben silver i lag-SM 2021, vilket 
säkrade en plats i högsta serien 2022. Klubben har också en bred 
ungdomsverksamhet där en av ungdomstränarna är en av fyra nominerade 
nationellt till Årets Eldsjäl.  
 
Vidare anför brottarklubben att rådande pandemi och att tävlingen inte 
sänds på nationell TV gör att det är svårt att hitta sponsorer till 
arrangemanget.   
 
De följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har en nära 
kontakt med riksidrottsförbundet som kommer ge förhandsinformation 
kring eventuella nya restriktioner. Bland annat har evenemanget flyttats 
från 28–30 januari till 21–22 maj 2022.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 15 mars 2022, § 117. 
Beslutsförslag 23 december 2021. 
Ansökan om bidrag för att arrangera svenska mästerskapen i brottning för 
seniorer 2022. 
Meddelande om nytt datum för arrangemanget. 
 

Övervägande 
Det är positivt för Varberg med arrangemang som bidrar till utbud av 
aktiviteter för både invånare och besökare. Arrangemanget skapar en 
upplevelse under lågsäsong och stärker platsvarumärket Varberg 
inspirerar och bidrar till kommunens attraktionskraft. Bedömningen är 
också att arrangemanget kan skapa besöksnäringsintäkter, vilket genererar 
arbetstillfällen och skatteintäkter. Platsattraktionen stärks genom att 
Varberg upplevs som en aktiv destination. 
 
Vid ett mindre publikt evenemang som detta brukar kommunen ge 25 000 
kronor i bidrag, vilket är varför bidragets summa är mindre än i ansökan.  
 
Platsvarumärket Varberg Inspirerar ska exponeras genom arrangörens 
marknadsföringskanaler i samråd med näringslivs- och 
destinationskontoret, och arrangören ska erbjuda tävlande och åskådare 
information om Varbergs utbud för besökare inför och under SM-
tävlingarna. Arrangören ska också i förväg kontakta boendeanläggningar i 
Varberg och erbjuda boendepaket. 
 
En säkerhetsplan och plan för anpassning vid eventuella nya restriktioner 
som Covid-19 medför ska tas fram av arrangören. Om 
Folkhälsomyndighetens restriktioner förbjuder idrottsarrangemang av 
detta slag kommer arrangemanget inte att ställas in utan flyttas fram till en 
lämpligare tidpunkt, vilket klubben också har beslutat.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Varbergs BoIS bk 

Ekonomikontoret 
Näringslivs- och destinationskontoret 
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 § 67 Dnr KS 2022/0014 
 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2 mars 2022 

– 29 mars 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över delegationsbeslut för perioden 2 mars 2022 – 29 mars 
2022. 
 
KS 2022/0008–2 
Servitutsavtal avseende befintlig väg inom del av fastigheten Spannarp 
11:36. 
 
KS 2021/0609–2 
Säsongsarrenden för år 2022, del 2. 
 
KS 2022/0125–2 
Yttrande angående vattenverksamhet, Knutsböke 1:3. 
 
KS 2022/0145–2 
Yttrande angående remiss om bastuflotte. 
 
KS 2022/0137–2 
Yttrande angående anmälan om vattenverksamhet, Galtabäck 2:4. 
 
KS 2022/0135–2 
Yttrande angående anmälan om vattenverksamhet och ansökan om 
strandskyddsdispens, Nösslinge 2:19. 
 
KS 2022/0011–1 
Försäljning av Varberg Tvååker 14:67. 
 
KS 2022/0011–2 
Försäljning av Varberg Bua 10:265. 
 
KS 2022/0011–3 
Försäljning av Varberg Åsby 16:54. 
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KS 2022/0174–1 
Markägarmedgivande – Skyddsjakt på naturreservat. 
 
KS 2022/0039–2 
Utbetalade donationsmedel februari 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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