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Plats och tid Arena Varberg, Nöjeshallen, klockan 18-21.30. 

Beslutande Gösta Bergenheim (M), ordförande 
ViviAnne Johansson (C), första vice 
ordförande 
Håkan Johannesson (S), andra vice 
ordförande 
Ann-Charlotte Stenkil (M)  
Peter Sjöholm (M)  
David Sandrén (M) ersätter Hanna 
Netterberg (M)  
Erland Linjer (M)  
Micael Åkesson (M)  
Reine Antonér (M)  
Anne Antonsson (M)  
Ulrika Eriksson (M)  
Sven Andersson (M)  
Nevrie B Suleyman (M)  
Madelene Thomson (M) ersätter 
Andreas Björklund (M)  
Hannah Björnerhag (M)  
Christofer Bergenblock (C)  
Lena Språng (C)  
Eva Pehrsson-Karlsson (C), deltar 
inte i § 65 på grund av jäv 
Christian Persson (C)  
Katarina Sundvall (C)  
Stefan Stenberg (C)  
Carl-Magnus Wikelund (C)  
Harald Lagerstedt (C)  
Tobias Carlsson (L)  
Cecilia Rönn (L)  
Marianne Nord-Lyngdorf (L)  
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)  
Jörgen Pejle (SD)  
Jeanette Qvist (S) 
Jana Nilsson (S)  
Lukas Axelsson Nord (S)  
Turid Ravlo-Svensson (S)  
Tomas Johansson (S)  
Linda Berggren (S)  
Kent Norberg (S) ersätter Anders 
Friebe (S)  
Jenny Bolgert (S)  
Anton El Raai (S)  
Malin Kjellberg (S)  
Lennart Johansson (S)  
Julia Nord Axelsson (S)  
Lennart Isaksson (S)  
Ann-Britt Jansson Bensköld (S)  
Katarina Eiderbrant (S)  
Peter Stoltz (S)  
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)  
Lasse Sundberg (V)  
Björn Mellquist (V)  
Gerhard Eriksson (V)  
Ingela Svensson (V)  
Mikael Bonde (-) 

Övriga deltagare Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 62 
Björn Johansson (S), ordförande kommunens revisorer, § 63  
Marcus Andersson, kommunsekreterare 
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Utses att justera Nevrie B Suleyman (M) och Peter Stoltz (S) 
Ersättare: Patrick Nathanson (SD) 

Justeringens plats 
och tid 

Digital justering 26 april 2022 

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 49–72 

Ordförande Gösta Bergenheim (M) 

Justerande Nevrie B Suleyman (M) Peter Stoltz (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 49 Dnr KS 2022/0077 
 

Ändring av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. godkänna ändring i dagordning enligt följande 

- ärende 12, Entledigande samt fyllnadsval av ledamot i 
Folkhälso- och trygghetsrådet i Varberg, utgår. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktiges dagordning för sammanträde 19 april ändras enligt 
ovanstående. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 50 Dnr KS 2022/0201 
 

Motion från Erik Hellsborn (SD) om 
förvaringsskåp för elcykelbatterier 

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

Beskrivning av ärendet 
Erik Hellsborn (SD) har lämnat in en motion om förvaringsskåp för 
elcykelbatterier. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 12 april 2022. 
Motion inkommen 11 april 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 51 Dnr KS 2022/0202 
 

Motion från Erik Hellsborn (SD) om att införa 
kommunala trygghetsvärdar 

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

Beskrivning av ärendet 
Erik Hellsborn (SD) har lämnat in en motion om att införa kommunala 
trygghetsvärdar. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 12 april 2022. 
Motion inkommen 11 april 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 52 Dnr KS 2022/0203 
 

Motion från Erik Hellsborn (SD) om riktlinjer för 
kommunalt nationaldagsfirande 

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

Beskrivning av ärendet 
Erik Hellsborn (SD) har lämnat in en motion om riktlinjer för kommunalt 
nationaldagsfirande. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 12 april 2022. 
Motion inkommen 11 april 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 53 Dnr KS 2022/0028 
 

Begäran om röstsammanräkning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. entlediga Linda Berggren (S) från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, 
2. hos Länsstyrelsen begära röstsammanräkning för att utse ny ledamot 

till kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Varbergs kommun. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Linda Berggren (S) har i skrivelse 1 april 2022 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 4 april 2022. 
Skrivelse från Linda Berggren 1 april 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Länsstyrelsen Hallands län 

Linda Berggren 
PA-avdelningen 
Kommunkansliet 
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 § 54 Dnr KS 2022/0029 
 

Entledigande samt fyllnadsval av vice 
ordförande och ledamot i förskole- och 
grundskolenämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. entlediga Linda Berggren (S) från uppdraget som vice ordförande och 

ledamot i förskole- och grundskolenämnden, 
2. till ny vice ordförande i förskole- och grundskolenämnden utse Peter 

Stoltz (S), 
3. till ny ledamot i förskole- och grundskolenämnden utse Elisabeth 

Mellgren (S). 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Linda Berggren (S) har i skrivelse 1 april 2022 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som vice ordförande och ledamot i förskole- och 
grundskolenämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 4 april 2022. 
Skrivelse från Linda Berggren 1 april 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Förskole- och grundskolenämnden 

Linda Berggren 
Peter Stoltz 
Elisabeth Mellgren 
PA-avdelningen 
Kommunkansliet 
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 § 55 Dnr KS 2022/0029 
 

Entledigande samt fyllnadsval av ledamot och 
ersättare i kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. entlediga Linda Berggren (S) från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsen, 
2. till ny ledamot i kommunstyrelsen utse Lukas Nord Axelsson (S), 
3. till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Jenny Bolgert (S). 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Linda Berggren (S) har i skrivelse 1 april 2022 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 4 april 2022. 
Skrivelse från Linda Berggren 1 april 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Linda Berggren 

Lukas Nord Axelsson 
Jenny Bolgert 
PA-avdelningen 
Kommunkansliet 
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 § 56 Dnr KS 2022/0029 
 

Entledigande samt fyllnadsval av ledamot i 
Coompanion, Kooperativ Utveckling i Halland 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. entlediga Linda Berggren (S) från uppdraget som ledamot i 

Coompanion, Kooperativ Utveckling i Halland,  
2. till ny ledamot i Coompanion, Kooperativ Utveckling i Halland utse 

Jenny Bolgert (S). 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Linda Berggren (S) har i skrivelse 1 april 2022 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i Coompanion, Kooperativ Utveckling i Halland. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 4 april 2022. 
Skrivelse från Linda Berggren 1 april 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Coompanion, Kooperativ Utveckling i Halland.  

Linda Berggren 
Jenny Bolgert 
PA-avdelningen 
Kommunkansliet 
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 § 57 Dnr KS 2022/0029 
 

Entledigande samt fyllnadsval av ledamot i 
Lokalt Ledd Utveckling Halland 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. entlediga Linda Berggren (S) från uppdraget som ledamot i Lokalt Ledd 

Utveckling Halland, 
2. till ny ledamot i Lokalt Ledd Utveckling Halland utse Jenny Bolgert (S). 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Linda Berggren (S) har i skrivelse 1 april 2022 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i Lokalt Ledd Utveckling Halland. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 4 april 2022. 
Skrivelse från Linda Berggren 1 april 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Lokalt Ledd Utveckling Halland.  

Linda Berggren 
Jenny Bolgert 
PA-avdelningen 
Kommunkansliet 
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 § 58 Dnr KS 2022/0029 
 

Entledigande samt fyllnadsval av ledamot i 
Folkhälso- och trygghetsrådet i Varberg 

Ärendet utgår. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 59 Dnr KS 2022/0029 
 

Entledigande samt fyllnadsval av ersättare i 
Föreningen Sveriges Ekokommuner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. entlediga Linda Berggren (S) från uppdraget som ersättare i Föreningen 

Sveriges Ekokommuner, 
2. till ny ersättare i Föreningen Sveriges Ekokommuner utse Jeanette 

Qvist (S). 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Linda Berggren (S) har i skrivelse 1 april 2022 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i Föreningen Sveriges Ekokommuner. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 4 april 2022. 
Skrivelse från Linda Berggren 1 april 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Föreningen Sveriges Ekokommuner  

Linda Berggren 
Jeanette Qvist 
PA-avdelningen 
Kommunkansliet 
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 § 60 Dnr KS 2022/0029 
 

Entledigande samt fyllnadsval av ersättare för 
ombud i Vatten och Miljö i Väst AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. entlediga Linda Berggren (S) från uppdraget som ersättare för ombud i 

Vatten och Miljö i Väst AB, 
2. till ny ersättare för ombud i Vatten och Miljö i Väst AB utse Katarina 

Eiderbrant (S). 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Linda Berggren (S) har i skrivelse 1 april 2022 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare för ombud i Vatten och Miljö i Väst AB. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 4 april 2022. 
Skrivelse från Linda Berggren 1 april 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Vatten och Miljö i Väst AB 

Linda Berggren 
Katarina Eiderbrant 
PA-avdelningen 
Kommunkansliet 
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 § 61 Dnr KS 2022/0029 
 

Entledigande samt fyllnadsval av ersättare för 
ombud i Varberg Vatten AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. entlediga Linda Berggren (S) från uppdraget som ersättare för ombud i 

Varberg Vatten AB, 
2. till ny ersättare för ombud i Varberg Vatten AB utse Katarina 

Eiderbrant (S). 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Linda Berggren (S) har i skrivelse 1 april 2022 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare för ombud i Varberg Vatten AB. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 4 april 2022. 
Skrivelse från Linda Berggren 1 april 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Varberg Vatten AB 

Linda Berggren 
Katarina Eiderbrant 
PA-avdelningen 
Kommunkansliet 
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 § 62 Dnr KS 2021/0600 

 

Årsredovisning 2021 Varbergs kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. godkänna årsredovisning 2021 för Varbergs kommun. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M), Christofer Bergenblock (C), Morgan  
Börjesson (KD), Tobias Carlsson (L), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Anki 
Herdell (KD), Christian Persson (C), Micael Åkesson (M), Lena Språng (C), 
Erland Linjer (M), Cecilia Rönn (L) och Karl-Gunnar Svensson (KD) 
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 29 mars 2022, § 42. 
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  
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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. 
 
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: Samtliga nämnder och bolag 
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 § 63 Dnr KS 2022/0186 
 

Revisionsberättelse för Varbergs kommun 2021 
- beviljande av ansvarsfrihet 

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

förtroendevalda i dessa organ och i gemensamma nämnder beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 
Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2021 
varit ledamöter och ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i 
fråga om den egna nämnden eller styrelsen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelse 6 april 2022 avseende 
2021 års verksamhet och förvaltning. Revisorerna har tillstyrkt att styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 samt tillstyrker att 
fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har 11 april 2022 träffat kommunens 
revisorer och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda förtroendevalda 
i dessa organ och i gemensamma nämnder beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 31 mars 2022. 
Kommunfullmäktiges presidium 11 april 2022, § 1. 
Revisionsberättelse Varbergs kommun 2021. 
Revisorernas verksamhetsredogörelse 2021. 
Bokslutsgranskning 2021.  
Revisionsberättelser bolagen 2021. 
Granskningsrapporter lekmannarevisorerna 2021.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 
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 § 64 Dnr KS 2022/0153 
 

Beviljande av ansvarsfrihet, revisionsberättelse, 
revisionsrapport och årsredovisning 2021 för 
Räddningstjänsten Väst 

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

förtroendevalda i Räddningstjänsten Väst för verksamhetsåret 2021. 
 
Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2021 
varit ledamöter eller ersättare i direktionen inte deltar i beslutet i fråga.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna för Räddningstjänsten Väst har lämnat revisionsberättelse för 
2021 års verksamhet till Varbergs och Falkenbergs kommuner. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda i Räddningstjänsten Väst beviljas ansvarsfrihet samt att 
årsredovisning för 2021 godkänns. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag, 11 mars 2022. 
Revisionsberättelse för år 2021, 7 mars 2022. 
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning, Räddningstjänsten Väst 
2021. 
Revisionsrapport – Granskning av god ekonomisk hushållning, 
Räddningstjänsten Väst 2021. 
Årsredovisning för Räddningstjänsten Väst 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Räddningstjänsten Väst 

Ekonomikontoret 
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 § 65 Dnr KS 2022/0187 
 

Beviljande av ansvarsfrihet - 
Samordningsförbundet Hallands 
revisionsberättelse och årsredovisning 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet 

Halland för verksamhetsåret 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Jäv 
Eva Pehrsson-Karlsson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

Beskrivning av ärendet 
Varbergs kommun är tillsammans med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Halland, Kungsbacka, Hylte, Laholm, 
Falkenberg och Halmstad medlem i Samordningsförbundet i Halland 
för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 
Enligt 26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan 
om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning.  
 
I revisionsberättelsen framgår att styrelsen i Samordningsförbundet i 
Halland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen 
har varit tillräcklig. Bedömningen är att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 
god redovisningssed. Sammantaget är bedömningen att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som är uppställda. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 1 april 2022. 
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Samordningsförbundet Hallands revisionsberättelse och årsredovisning 
2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Protokollsutdrag: Samordningsförbundet Halland 
Ekonomikontoret 
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 § 66 Dnr KS 2021/0334 

 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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 
Kommunstyrelsen 29 mars 2022, § 49. 
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 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige 2022-04-19 23 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Zon:  Anvisade platser 
 
Ändamål:  e) Uthyrning av elsparkcykel 
Avgift:  340 kronor/fordon/år 
Zon:  Anvisade platser 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Hamn- och gatunämnden 
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 § 67 Dnr KS 2022/0126 

 

Bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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 
Kommunstyrelsen 29 mars 2022, § 50. 
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: Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Stefan Stenberg 
Jeanette Qvist 
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 § 68 Dnr KS 2019/0066 

 

Slutredovisning - bevarande av B-hallen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. godkänna slutredovisning för projekt Bevarande av B-hallen enligt 

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

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

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 istället 
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 
Kommunstyrelsen 29 mars 2022, § 60. 
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  
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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 
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: Varbergs Fastighets AB 
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 § 69 Dnr KS 2021/0149 

 

Avsiktsförklaring och markbytesavtal gällande 
kommunal service i Södra Trönninge 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. godkänna upprättade förslag till avsiktsförklaring och markbytesavtal, 

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

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

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 
Kommunstyrelsen 29 mars 2022, § 59. 
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 
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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.  
 

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 ett 
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: Byggnadsnämnden 

Derome Hus AB 
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 § 70 Dnr KS 2022/0084 

 

Revidering av kriterier för Varbergs kommuns 
medarbetarpriser 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. anta reviderade kriterier för kommunens medarbetarpriser, 
2. delegera justeringar av kriterier för kommunens medarbetarpriser till 

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

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

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 
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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,  
• 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 
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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.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 29 mars 2022, § 63. 
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: Samtliga nämnder och bolag 
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 § 71 Dnr KS 2022/0164 
 

Förteckning över ej slutbehandlade motioner, 
mars 2022 

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

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en sammanställning av motioner 
som inte är slutbehandlade till och med 31 mars 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 1 april 2022. 
Förteckning motioner, mars 2022. 
 

Övervägande 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att redovisningen av ej 
slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 72 Dnr KS 2022/0014 
 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 23 mars 2022 – 19 

april 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över meddelanden för perioden 23 mars 2022 – 19 april 2022. 
 
KS 2021/0601–4 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens svar på revisionsrapport – Granskning av 
miljö- och hälsoskyddsnämndens organisation och resurser. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Tack från Linda Berggren (S) 

Linda Berggren (S) tackar för åren som ledamot i kommunfullmäktige  
och passar på att skicka med några tankar inför valet och kommande  
mandatperioder.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande tackar Linda för hennes år i  
kommunfullmäktige. 
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