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Plats och tid Stadshus C, kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 18-20.10.  

Presidiet var i lokalen medan övriga ledamöter deltog på distans. 

 

Beslutande Gösta Bergenheim (M), ordförande 

ViviAnne Johansson (C), första vice 

ordförande 

Håkan Johannesson (S), andra vice 

ordförande  

Ann-Charlotte Stenkil (M)  

Peter Sjöholm (M)  

Hanna Netterberg (M)  

Erland Linjer (M)  

Micael Åkesson (M)  

Reine Antonér (M)  

Anne Antonsson (M)  

Ulrika Eriksson (M)  

Sven Andersson (M)  

Nevrie B Suleyman (M)  

Andreas Björklund (M)  

Hannah Björnerhag (M)  

Christofer Bergenblock (C)  

Lena Språng (C)  

Eva Pehrsson-Karlsson (C)  

Christian Persson (C)  

Katarina Sundvall (C)  

Stefan Stenberg (C)  

Carl-Magnus Wikelund (C)  

Marie Bengtsson (SD) ersätter Harald 

Lagerstedt (C)  

Tobias Carlsson (L)  

Cecilia Rönn (L)  

Marianne Nord-Lyngdorf (L)  

Mikael Bonde (L)  

Karl-Johan Wiktorp (L)  

Morgan Börjesson (KD)  

Roger Kardemark (KD)  

Ann-Kristin Herdell (KD)  

Karl-Gunnar Svensson (KD)  

 

Erik Hellsborn (SD)  

Patrick Nathanson (SD) ersätter 

Björn Lindström (SD)  

Olle Hällnäs (SD)  

Robert Peterson (SD) ersätter 

Ingrid Jordebo (SD)  

Andreas Havasi (SD)  

Stig Berntsson (SD)  

Helen Alexborn (SD)  

Jörgen Pejle (SD)  

Jana Nilsson (S)  

Jeanette Qvist (S)  

Lukas Nord Axelsson (S)  

Turid Ravlo-Svensson (S)  

Tomas Johansson (S)  

Linda Berggren (S) deltar inte i § 61 

på grund av jäv 

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)  

Kent Norberg (S) ersätter Peter  

Stoltz (S)  

Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)  

Lasse Sundberg (V)  

Björn Mellquist (V) ersätter 

Kajsa Lissel (V)  

Gerhard Eriksson (V)  

Ingela Svensson (V)  

 

Övriga deltagare Marcus Andersson, kommunsekreterare 

Carl Bartler, kommundirektör, § 57 

Charlotta Cellbrot, tf personaldirektör, § 62 

Marcus Vahlström, HR-strateg, § 62 
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Utses att justera Anne Antonsson (M) och Anton El Raai (S) 

Ersättare: Marianne Nord Lyngdorf (L) 

Justeringens plats 

och tid 
Kommunkansliet, 25 maj 2021 

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 57-67 

Ordförande Gösta Bergenheim (M) 

Justerande Anne Antonsson (M)                               Anton El Raai (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 57 Dnr KS 2020/0638 

 

 

Information om Covid-19 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Carl Bartler, kommundirektör, informerar om Covid-19 och situationen i 

Varberg. 

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

 

 § 58 Dnr KS 2021/0272 

 

 

Motion från Jeanette Qvist (S) och Kent  

Norberg (S) om att ge våra chefer och 

medarbetare bättre förutsättningar för en god 

och hälsosam arbetsmiljö 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. remittera ärendet till kommunstyrelsen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Jeanette Qvist(S) och Kent Norberg (S) har 18 maj 2021 lämnat in motion 

om att ge våra chefer och medarbetare bättre förutsättningar för en god och 

hälsosam arbetsmiljö. 

 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen 18 maj 2021. 

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

 

 § 59 Dnr KS 2021/0038 

 

 

Entledigande av ledamot i servicenämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. entlediga Chenay Arman (M) från uppdraget som ledamot i 

servicenämnden. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Chenay Arman (M) har i skrivelse 17 maj 2021 begärt entledigande från sitt 

uppdrag som ledamot i servicenämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Beslutsförslag 18 maj 2021. 

Skrivelse från Chenay Arman 17 maj 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Chenay Arman 

Servicenämnden 

PA-avdelningen 
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 § 60 Dnr KS 2020/0159 

 

Överenskommelse om fastighetsbildning 

gällande detaljplan för Tärnan 4, 5, 8, Getakärr 

3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 4:3 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. godkänna överenskommelse om fastighetsbildning gällande detaljplan 

för Tärnan 4, 5, 8, Getakärr 3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 4:3, 

undertecknat av exploatören den 4 mars 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Reservation 
Mikael Bonde (L) reserverar sig mot beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

 

Beskrivning av ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan för Tärnan 4, 5, 8, 

Getakärr 3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 4:3.  

 

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret med bostäder, kontor och 

centrumfunktioner som utgör en stadsmässig entré till Varbergs tätort.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 23 mars 2021, § 122, godkänt 

exploateringsavtal samt överenskommelse om fastighetsbildning, inklusive 

bilagor gällande detaljplan för Tärnan 4, 5, 8, Getakärr 3:4 samt del av 

Getakärr 3:2 och 4:3, undertecknat av exploatören den 4 mars 2021. 

 

Arbetsutskottet godkänner exploateringsavtal i enlighet med punkt 17 g i 

kommunstyrelsens delegeringsförteckning. Överenskommelsen om 

fastighetsbildning ska godkännas av kommunfullmäktige.   

  

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till överenskommelse 

om fastighetsbildning mellan Varbergs kommun och Kvarteret Tärnan i 

Varberg AB. De delar av marken inom detaljplanen som i dagsläget ägs av 

kommunen föreslås enligt detaljplanen att ändras till kvartersmark. 

Marken överlåts till exploatören mot ersättning enligt bifogad 

överenskommelse om fastighetsbildning. En del av marken inom 

detaljplanen som i dagsläget ägs av exploatören föreslås enligt detaljplanen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

att ändras till allmän platsmark. Marken överlåts till kommunen utan 

ersättning enligt överenskommelse om fastighetsbildning. 

 

Tidigare godkänt exploateringsavtal avser bland annat projektering och 

utbyggnad av allmän platsmark inom exploateringsområdet, bland annat 

nytt bullerskydd mot Västkustvägen. Överenskommelsen villkoras av att 

detaljplanen vinner laga kraft. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 27 april 2021, § 82. 

Arbetsutskottet 13 april 2021, § 159. 

Beslutsförslag 7 april 2021.  

Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 19 november 2020. 

Illustrationskarta, daterad 22 oktober 2020. 

Plankarta, daterad 19 november 2020.  

Överenskommelse om fastighetsbildning, undertecknat av exploatören 4 

mars 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 2021, § 122. 

Exploateringsavtal undertecknat av exploatören 4 mars 2021. 

 

Övervägande 
Överenskommelse tecknas för fastighetsbildning i enlighet med förslaget 

till detaljplan. 

 

Ekonomi och verksamhet  

Kostnaden för planerat genomförande av allmän plats inom detaljplanen är 

kalkylerad till cirka 4 600 000 kronor. Åtgärderna finansieras i sin helhet 

av exploatören.  

 

Som ersättning för överförd mark, från kommunens fastigheter till 

exploatörens fastighet, ska en summa om 14 800 000 kronor erläggas till 

Varbergs kommun. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Hamn-och gatunämnden 

Byggnadsnämnden 

 

 

 

 

 

 

  



Reservation 

Kommunfullmäktige den 18 Maj 

Punkt 9. 

Undertecknad reservera sig mot beslutet att: 

Godkänna överenskommelse om fastighetsbildning gällande detaljplan för Tärnan 4, 
5, 8, Getakärr 3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 4:3, undertecknat av exploatören den 
4 mars 2021. · 

Rätt ordning i besluten, Tack! 

Man kan inte låta ta ett beslut i BN om detaljplan innan man har tagit de nödvändiga 
besluten i KF om försäljning av marken som detaljplanen av Tärnan 4, 5, 8, Getakärr 
3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 4:3 

Man kan inte påtvinga i efterhand kommunfullmäktige och dess ledamöter som är 
kommunens högsta beslutande församling en försäljning av mark för att låta 
exploatören förtäta staden som går emot ett tidigare beslut i KF som gäller förtätnings 
strategi där bl.a. sägs att genomsnitt höjden på hus o byggnader skall vara i 
genomsnitt 2-4 våningar i zon 2. 

Den 23 mars togs i KSAU ett beslut om exploateringsavtal som är en förutsättning för 
att ett beslutet kan tas i BN som detaljplanen gällande Tärnan. 

Men för att beslutet av exploateringsavtalet skall gälla måste man i KF ta ett beslut 
om försäljningen och överlåtelse av marken för fastighetsregleringen i detta projekt. 

Detta exploateringsavtal gällande detaljplanen förträna 4, 5, 8, Getakärr 3:4 samt del 
av Getakärr 3:2 och 4:3 har underskrivits av exploatören men inte ännu av 
kommunen. 

För att kommunen skall kunna skriva på exploateringsavtal så krävs det av 
Kommunfullmäktiges ledamöter att man godkänner ett beslut om försäljning av den 
mark som är en förutsättning för ett genomförande av detaljplanen 

Undertecknad anser att man skall "skynda långsamt" och ta besluten i rätt ordning. 
Vi kan inte i politiken, även om viljan att snabba på ett beslutande processerna i 
bland kan kännas rätt, - ta besluten fel ordning. 



Vi måste låta den politiska gången ta den tid som den bör. 

Några frågor som spontant kommer upp i detta ärende: 

• Om KF inte godkänner försäljning av marken som dagens fråga gäller 
Kommer kommunen då att kunna skriva på det exploateringsavtal som gäller 
för Tärnan 4, 5, 8, Getakärr 3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 4:3 

• Och om inte exploateringsavtalet gäller kommer då beslutet av BN gällande 
detaljplanen av Tärnan 4, 5, 8, Getakärr 3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 4:3? 

Så när svaren på dessa frågor har givits så kan man fråga sig om inte vi skall ta 
besluten i rätt ordning. 

Vi kan inte forcera våra beslut i den snabba takten så att vi genom det förtätar vårt 
Varberg så hårt så man måste ta besluten i fel ordning. 

Vi måste respektera våra ledamöter i KF och dess väljare de representerar och ge 
dem möjligt att komma med synpunkter innan man diskuterar och göra en 
fastighetsaffär och upprättar ett exploateringsavtal som är en förutsättning för att 
genomföra detaljplanen av Tärnan 4, 5, 8, Getakärr 3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 
4:3. 

M'l~~ 
~~el Bonde 
Liberalerna 

Varberg den 18 Maj 2021 

~ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 61 Dnr KS 2020/0163 

 

Arrendeupplåtelse för restaurangverksamhet - 

inom del av fastigheten Varberg Getakärr 5:32 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. godkänna förslag till nytt arrendekontrakt med nya villkor, 

undertecknat av arrendatorn 26 april 2021, avseende upplåtelse av 

mark för restaurang/kiosk inom del av Getakärr 5:32. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Jäv 
Linda Berggren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

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

 

Beskrivning av ärendet 
MVAP AB arrenderar idag ett område inom del av fastigheten Varberg 

Getakärr 5:32. Nuvarande arrendekontrakt löper med en period om 1 år, 

med rätt till förlängning om 1 år i sänder. Uppsägningstiden är 8 månader. 

 

Efter att detaljplanen för Apelvikens strand vunnit laga kraft har flera 

verksamheter i området fått utökade byggrätter, varav MVAP AB är en av 

dessa verksamheter. Samhällsutvecklingskontoret har arbetat fram ett 

förslag till nytt arrendekontrakt för verksamheterna i Apelviken, i enlighet 

med den nya detaljplanen. Upplåtelsetiden utökas enligt förslaget till 20 år. 

Arrendeavgiften beräknas som tidigare efter en princip från 2007. 

 

MVAP AB har inkommit med önskemål om att förnya sitt kontrakt enligt de 

nya förutsättningarna.  

 

Samhällsutvecklingskontoret har upprättat ett förslag till nytt 

arrendekontrakt för MVAP AB som omfattar en upplåtelsetid om 20 år med 

start den 1 januari 2021 och har en uppsägningstid på 1 år. Om avtalet inte 

sägs upp av endera part löper det på med en förlängningsperiod om 10 år i 

sänder. Den årliga avgiften för arrendeupplåtelsen har beräknats till  

20 340 kronor. 

  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 27 april 2021, § 84. 

Arbetsutskottet 20 april 2021, § 192. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Beslutsförslag 9 april 2021. 

Arrendekontrakt 11194, undertecknat av arrendatorn. 

 

Övervägande 
Samhällsutvecklingskontoret arbetar successivt igenom tecknade 

markupplåtelser med målsättning att uppdatera gamla arrendekontrakt 

eller teckna nya arrendekontrakt som inte längre har marknadsmässig och 

skälig avgift eller på annat sätt avviker från de principer kommunen 

tillämpar i nyare upplåtelser. 

 

Det nya arrendekontraktet överensstämmer med det förslag som tagits 

fram för verksamheterna i Apelviken och arrendenivån är framräknad efter 

de principer som använts för liknande upplåtelser. 

 

Samhällsutvecklingskontoret ser inget hinder med att skriva ett nytt 

arrendekontrakt med en arrendetid på 20 år. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: MVAP AB   
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 § 62 Dnr KS 2021/0042 

 

Personal- och hälsobokslut 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. att godkänna Personal- och hälsobokslut 2020. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hanna Netterberg (M), Christofer Bergenblock (C), Morgan  

Börjesson (KD), Jeanette Qvist (S) och Kent Norberg (S) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Sedan 2017 har ett personal- och hälsobokslut tagits fram årligen som 

bilaga till kommunens årsredovisning. Föreliggande bokslut är det tredje 

som sammanställts. Personal- och hälsobokslutet innehåller nyckeltal, 

aktiviteter och analyser inom det personalpolitiska området för det gångna 

året. Syftet med sammanställningen är att ge ett brett, uppdaterat 

kunskapsunderlag om kommunens personalstatus. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 27 april 2021, § 89. 

Personalutskottet 15 april 2021, § 23. 

Beslutsförslag 31 mars 2021 

Personal- och hälsobokslut 2020 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  

 

 

 

 

 

 

  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige 2021-05-18 11 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 63 Dnr KS 2021/0111 

 

Överföring av folkhälsouppdraget 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. överföra folkhälsouppdraget från Räddningstjänsten Väst till 

kommunstyrelsen 

2. revidera kommunstyrelsens reglemente genom att lägga till leda och 

samordna folkhälsoarbetet som punkt 32 i 3 §  

3. godkänna föreslagna strykningar i Ägardirektiv för Räddningstjänsten 

Väst 

4. godkänna föreslagna strykningar i Förtydligande av ägardirektiv för 

Räddningstjänsten Väst 

5. ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera Ägardirektiv och 

Förtydligande av ägardirektiv för Räddningstjänsten Väst 

6. godkänna överenskommelse avseende tilläggsuppdrag rörande 

våldsbejakande extremism. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Charlotte Stenkil (M), Tobias Carlsson (L) och Jana Nilsson (S) 

föreslår att beslutssats 3 och 4 i kommunstyrelsens förslag ändras till 

följande tre beslutssatser 

3. godkänna föreslagna strykningar i Ägardirektiv för Räddningstjänsten 

Väst 

4. godkänna föreslagna strykningar i Förtydligande av ägardirektiv för 

Räddningstjänsten Väst 

5. ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera Ägardirektiv och 

Förtydligande av ägardirektiv för Räddningstjänsten Väst. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Ann-Charlotte Stenkils 

(M) med fleras förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 

enligt Ann-Charlotte Stenkils (M) med fleras förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Varberg beslutade 2012 att bilda ett nytt 

kommunalförbund, Räddningstjänsten Väst, för skydd och oönskade 

händelser i Falkenberg och Varberg. Vid bildandet antogs förbundsordning 

och ägardirektiv. Efter bildandet av förbundet uppkom det inom några 

områden behov av att utöver ägardirektiv och förbundsordning förtydliga 

kommunernas beställningar och därmed Räddningstjänstens Västs  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

uppdrag. Varbergs kommunfullmäktige godkände 2017 förtydligandet av 

ansvarsfördelningen mellan Räddningstjänsten Väst och Varbergs kommun 

enligt Förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst.  

 

Det uppdrag kring folkhälsa, trygghet och ANDT som Räddningstjänst Väst 

bedriver på uppdrag av kommunen föreslås övergå till kommunstyrelsen. 

Det uppkommer då behov av att revidera de styrande dokumenten. 

 

Även Falkenbergs kommun har genomfört organisationsförändringar vad 

gäller folkhälsouppdraget som innebär att revidering av ägardirektiv och 

förtydligandet av ägardirektiv behöver genomföras.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 27 april 2021, § 94. 

Arbetsutskottet 20 april 2021, § 166. 

Beslutsförslag 8 april 2021. 

Ägardirektiv 13 mars 2012. 

Förtydligande av ägardirektiv 2016. 

Överenskommelse avseende tilläggsuppdrag rörande våldsbejakande 

extremism. 

  

Övervägande 
Uppdraget för folkhälsa, trygghet och ANDT som Räddningstjänst Väst 

utför på kommunens uppdrag föreslås föras tillbaka till kommunstyrelsen. 

Det motsvarar 2,0 heltidstjänster. Befintligt uppdrag avseende 

våldsbejakande extremism föreslås ligga kvar på Räddningstjänsten. Det 

motsvarar 0,2 heltidstjänst. Kommunstyrelsen har i uppdrag att leda och 

samordna hållbarhetsarbetet i kommunen för att uppnå den nationella 

målen i Agenda 2030 och kommunens hållbarhetsinriktningar. Det 

innefattar alla tre dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social där 

folkhälsa är en del. Idag finns 1 tjänst på samhällsutvecklingskontoret, 

vilket inte kan täcka den sociala dimensionen. Det är en styrka att 

strategiska resurser inom hållbarhet finns samlade på kommunstyrelsens 

förvaltning och att de utgår från kommunstyrelsens roll att leda och 

samordna. Det blir också en mer naturlig koppling till kommunens 

målarbete och uppföljning och en integrerad verksamhet inom kommunen.   

 

Detta innebär att revidering av ägardirektiv och förtydligandet av 

ägardirektivet är nödvändigt. Förslaget är att styrka de delar som rör 

folkhälsouppdraget.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att kommande eventuella revideringar 

och förtydliganden kan handläggas av kommunstyrelsen, såvida inte sådan 

revidering bedöms vara av principiell beskaffenhet eller annars av större 
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vikt. Då detta handlar om att helt föra tillbaka uppdraget för folkhälsa, 

trygghet och ANDT bör det beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Förbundsordningen anger att förbundet kan komma överens med en 

medlem att mot ersättning utföra ytterligare uppgifter än de ändamål som 

anges i förbundsordningen. Förvaltningen ser att det finns ett behov att 

möjliggöra och förstärka arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Räddningstjänsten åtagande skulle då vara att stödja och samordna 

kommunens löpande operativa arbete utifrån Varbergs kommuns strategi 

mot våldsbejakande extremism samt utgöra kommunens kontaktperson 

och ansvara för samordning inom den operativa delen av området. 

Förslaget är att godkänna överenskommelsen om tilläggsuppdrag rörande 

våldsbejakande extremism.  

 

Både Varbergs kommun och Falkenbergs kommun ser ett behov av att 

ytterligare se över ägardirektiv och reviderat ägardirektiv. Ett arbete 

kommer framöver att göras i samarbete med kommunerna och 

Räddningstjänst Väst för att få uppdaterade och tydliga styrdokument. 

Exempelvis bör det ses över om ägardirektivet och förtydligandet av 

ägardirektivet kan slås ihop till ett dokument. Vidare behöver vissa 

formuleringar uppdateras och ses över. Det är en översyn som kräver mer 

arbete och i nuläget är det viktigt att få klart de delar som rör 

folkhälsouppdraget då det är tjänster som ska flyttas över och således 

innebär en verksamhetsövergång.   

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Räddningstjänst Väst 

Falkenbergs kommun 

Kommunstyrelsen 
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 § 64 Dnr KS 2021/0201 

 

Delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut 

med anledning av pandemilagen och dess 

följdförordningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. delegera till kommunstyrelsen att ansvara för uppgifter som ankommer 

på kommunen enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 eller 

förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den 

mån det inte redan anförtrotts annan nämnd, 

2. delegera till kommunstyrelsen att med stöd av 13 § ovannämnda lag 

samt 8 kap 1§ förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 meddela föreskrifter om 

förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan 

liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk 

för trängsel. Kommunstyrelsens beslut om föreskrifter begränsas till 

förbud som gäller under perioder upp till fyra veckor, med möjlighet att 

förlänga maximalt fyra veckor per gång, 

3. delegationen omfattar en eventuell förlängning av lagen.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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

 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021, med stöd av lagen (2021:4) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

(pandemilagen), att ge kommuner möjlighet att från och med 11 mars 2021 

förbjuda allmänheten att vistas i en park, på en badplats eller på någon 

annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig 

risk för trängsel.  

 

Det kan uppstå situationer där behovet av föreskrifter uppkommer mycket 

hastigt. För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge 

en nämnd befogenhet att beslut om föreskrifter. Gör inte fullmäktige det, är 

det fullmäktige som ska meddela föreskrifterna. I detta ärende föreslås 

kommunfullmäktige, för de fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag, 

delegera till kommunstyrelsen att fatta sådana beslut. Med hänsyn till 

beslutets ingripande karaktär bör nämndens befogenhet att fatta beslut 

begränsas till förbud som gäller under perioder upp till fyra veckor, med  
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möjlighet att förlänga maximalt fyra veckor per gång. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 27 april 2021, § 97. 

Arbetsutskottet 13 april 2021, § 148. 

Beslutsförslag 30 mars 2021.  

 

Överväganden 
Den 10 januari 2021 trädde den tillfälliga pandemilagen i kraft. 

Pandemilagen ger möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga 

förordningar för att hindra eller begränsa smittspridning.  

 

I 13 § pandemilagen har införts en möjlighet för regeringen att låta en 

kommun meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 

badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 

platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Lagen gäller till och med 

september 2021. 

 

Med stöd av pandemilagen har regeringen utfärdat förordningen (2021:8) 

om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 

covid-19 (begränsningsförordningen). Den 4 mars 2021 kompletterade 

regeringen begränsningsförordningen och gav kommuner rätt att utfärda 

förbud mot att vistas på vissa platser där det finns risk för trängsel. 

Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § begränsningsförordningen. Den nya 

bestämmelsen trädde i kraft den 11 mars 2021.  

 

Bestämmelsen ger kommunerna rätt att utfärda föreskrifter med förbud att 

• vistas i en park,  

• på en badplats eller  

• på någon annan liknande särskild plats.  

 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att  

• det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel 

• att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket 

• inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet, 

och  

• smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ska ges tillfälle att yttra 

sig över kommunens förslag innan kommunen utfärdar föreskrifter. 

 

Vid framtagandet av föreskrifter bör såväl barnets bästa som eventuella 

konsekvenser för folkhälsan beaktas. Alla aktörer bör därför kontinuerligt 

genomföra barnrättsliga analyser inför beslut och åtgärder med anledning 

av covid-19. 
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Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det endast 

är vissa typer av platser som omfattas av bemyndigandet. De platser som 

omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till.  

 

Av propositionen till pandemilagen framgår dock uttryckligen att vissa 

platser inte omfattas. Det är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller 

offentlig verksamhet av mer betydande omfattning till exempel köpcentrum 

och bibliotek, platser som framför allt används för att förflytta sig från en 

plats till en annan till exempel gågator och bilvägar, fartyg och andra 

färdmedel. Förbudsföreskrifterna kan alltså inte gälla sådana platser. Det 

går inte heller att besluta om föreskrifter som avser bostäder eller 

arbetsplatser (Prop. 2020/21:79 s. 55 och 104.) 

 

Det är kommunen som sådan som i begränsningsförordningen bemyndigas 

att meddela föreskrifter som innebär att allmänheten inte får vistas i en 

park, på en badplats eller annan liknande plats. Det innebär att det enligt 

förordningen är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om föreskrifterna 

om inte annat sägs. För ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige 

råder enligt kommunallagen så kallat beredningstvång, det vill säga att 

kommunstyrelsen ska ha behandlat ärendet innan fullmäktige kan fatta 

beslut. Det innebär att handläggningen inför beslut kan ta tid.  

 

Det är därför viktigt att kommunen har möjliggjort en snabbare 

beslutsprocess än den att beslutet om föreskrifter ska fattas av 

kommunfullmäktige vid varje tillfälle som behov uppstår. Det kan uppstå 

situationer där behovet av föreskrifterna uppkommer mycket hastigt. För 

att får en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge en nämnd 

befogenhet att besluta om föreskrifterna.  

 

Om beslutet att meddela föreskrifter delegeras till nämnd möjliggörs att 

beslutet kan fattas med kortare varsel. Om behovet skulle vara mycket akut 

och uppstå mycket hastigt finns även möjlighet att fatta ett brådskande 

ordförandebeslut. Det är inte osannolikt att behovet av föreskrifter till 

exempel kan uppstå för att reglera besökare till kommunens badplatser när 

badsäsongen kommer igång. Med hänsyn till beslutets ingripande karaktär 

bör delegering till nämnd begränsas till att endast avse förbud som gäller 

under en period om upp till fyra veckor. Därefter måste nämnden fatta 

särskilt beslut om förlängning. Beslut om att förlänga ett förbud får endast 

omfatta en period om maximalt fyra veckor varje gång.  

 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har lämnat information om 

föreskriftsrättens omfattning och råd om hur beslut om föreskrifter enligt 

förordningen kan hanteras (SKR:s hemsida ”Kommuners rätt att meddela 

föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser”). Ett beslut om 

att meddela föreskrifter om förbud kan förväntas i två olika situationer.  
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Den ena är att förbud meddelas förebyggande utifrån en riskanalys baserad 

på nämndernas och dess medarbetares kunskap om platser som normalt 

sett lockar många människor i olika situationer. Den andra är att beslut 

fattas efter konstaterad trängsel som medför risk för smittspridning.  

 

Det är Polismyndigheten som vakar över efterlevnaden av meddelat förbud. 

Den som bryter mot ett förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna 

platser kan dömas till penningböter.  

 

Om förbud meddelas ska föreskrifterna enligt 8 kap 13 § andra stycket 

kommunallagen vara tillgängliga på kommunens hemsida. Vidare ska 

beslutet tillkännages på kommunens webbaserade anslagstavla.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det utöver ovan kommer att 

krävas omfattande informations- och kommunikationsinsatser. Det handlar 

om både tryckt material och om att ha personer på plats för att informera 

om föreskrifterna. Det kan vidare innebära åtgärder såsom eventuella 

avspärrningar. 

 

Mot bakgrund av ovanstående karaktär bedömer kommunstyrelsens 

förvaltning att kommunstyrelsen, i sin samordnande roll, är den nämnd 

som bör ges uppdraget att meddela föreskrifter med stöd av 8 kap 1 § 

begränsningsförordningen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och bolag 

Polismyndigheten 

Region Halland, smittskydd 
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 § 65 Dnr KS 2017/0320 

 

Svar på motion om social hänsyn vid offentlig 

upphandling 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. bifalla motionen om social hänsyn vid offentlig upphandling. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Friebe (S), Ann-Charlotte Stenkil (M), Björn Mellquist (V), Jeanette 

Qvist (S), Kent Norberg (S) och Hanna Netterberg (M) föreslår bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
 

Beskrivning av ärendet 
Anders Friebe (S) har 25 april 2017 lämnat en motion om social hänsyn vid 

offentlig upphandling.  Förslaget i motionen är att kommunfullmäktige ska 

besluta att alla nämnder som använder sig av offentlig upphandling ska, där 

det går, använda sig av social hänsyn vid upphandling av tjänster som ska 

utföras. 

 

I motionen framgår exempel på social hänsyn, vilket kan vara att verka för 

sysselsättning för personer med funktionshinder, att verka för möjligheter 

för anställning för långtidsarbetslösa eller att verka för möjlighet till 

arbetstillfällen för missgynnade grupper. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 27 april 2021, § 100. 

Arbetsutskottet 20 april 2021, § 172. 

Beslutsförslag 8 april 2021. 

Uppförandekod för Varbergs kommun. 

Arbetsutskottet 11 augusti 2020, § 320. 

Motion från Anders Friebe (S) om social hänsyn vid offentlig upphandling. 

 

Övervägande 

Samtliga nämnder ska följa lagen om offentlig upphandling när de 

upphandlar, där utvärdering på pris inte har något samband med socialt 

hänsynstagande. Krav på socialt hänsynstagande ställs i upphandlingar där 

sådana krav är relevanta och proportionerliga. Oftast sker detta där 

leverantörerna inom aktuellt område som ska upphandlas, är så pass stora 

att de har möjlighet att ta emot arbetstagare som står långt ifrån  
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arbetsmarknaden.  

 

Varbergs kommun tillämpar analogt de riktlinjer som återfinns i den 

nationella upphandlingstrategin, målområde 7, vad gäller krav på social 

hänsyn vid upphandling. 

 

Hur kan krav på social hänsyn ställas? 

Generellt gäller att det måste finnas en tydlig koppling mellan kravet som 

ställs och kontraktsföremålet, det vill säga den vara eller tjänst som ska 

upphandlas. Detta innebär att formuleringen av den tjänst eller vara som 

upphandlas är avgörande för vilken form av krav som kan ställas. Kravet får 

inte heller strida emot någon av de fem EG-rättsliga principerna. Den 

upphandlande myndigheten måste kunna säkerställa att kravet kan följas 

upp och att man kan kontrollera att det efterlevs. 

 

Social hänsyn kan användas i flera olika steg av 

upphandlingsprocessen 
 

Krav på leverantör 

Säkerställ att leverantören betalar skatter och sociala avgifter. 

 

Utvärderingskriterier  

Kan användas om det tydligt framgår att social hänsyn är en del av syftet 

med upphandlingen, då kan anbudsgivarnas arbete med social hänsyn 

utvärderas. 

 

Särskilda kontraktsvillkor 

Villkoren måste accepteras av leverantören i anbudet och träder i kraft först 

då avtalet startat. På detta sätt behöver åtagandet bara uppfyllas utav den 

leverantör som tilldelades avtalet. 

 

Tilldelningskriterier vid förnyad konkurrensutsättning 

Om ett ramavtal kan avropas med en förnyad konkurrensutsättning kan 

krav på sociala hänsyn ställas i den förnyade konkurrensutsättningen, om 

social hänsyn har tagits med i ramavtalet som en grund för tilldelning. 

 

I vilka upphandlingar ställer vi krav på social hänsyn  

I samtliga upphandlingar gällande varor, tjänster och entreprenader ställs 

krav på att Varbergs kommuns uppförandekod ska följas. I 

uppförandekoden ställs bland annat krav på att våra leverantörer 

(avtalspartner) respekterar grundläggande sociala krav i sin verksamhet. 

 

Det finns idag inga upphandlingar som ställt krav på social hänsyn enligt 

exemplen i motionen. 
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Upphandlingsavdelningen och arbetsmarknadsenheten har för avsikt att 

inom ramen för uppförandekoden säkerställa att social hänsyn beaktas på 

relevanta ramavtal som upphandlas under 2022. Parallellt med detta pågår 

ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och Varbergs Fastighet AB 

där syftet är att hitta arbetssätt och rutiner för att säkerställa sysselsättning 

för de personer som står långt från arbetsmarknaden i bolagets 

objektsupphandlingar. Förslag på rutiner/arbetssätt finns framme och 

målet är att testa detta i en objektupphandling under hösten. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 
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 § 66 Dnr KS 2019/0520 

 

Svar på motion om att uppdatera Riktlinjer för 

konstnärlig utsmyckning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. avslå motionen om att uppdatera Riktlinjer för konstnärlig 

utsmyckning.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sven Andersson (M), Lena Språng (C), Linda Berggren (S), Ingela  

Svensson (V), Jenny Bolgert (S), Tobias Carlsson (L) och Anton El Raai (S) 

föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Erik Hellsborn (SD) har 8 november 2019 lämnat en motion om att 

uppdatera riktlinjer för konstnärlig utsmyckning. Motionären anser att den 

offentliga utsmyckningen ska bidra till en positiv upplevelse hos 

betraktaren samt att den bör fokusera på kulturarv framför samtid.  

 

Förslaget i motionen är att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 

uppdatera styrdokumentet Riktlinjer för offentlig utsmyckning, med 

riktlinjer om att all utsmyckning ska vara av positivt snarare än 

provocerande slag, samt att fokus ska ligga på att lyfta fram det varbergska, 

halländska, svenska och europeiska arvet.  

 

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som 24 september 

2020, § 118, beslutat att avstyrka motionen.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 27 april 2021, § 101. 

Arbetsutskottet 30 mars 2021, § 136. 

Beslutsförslag 11 mars 2021. 

 

Övervägande 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 28 maj 2020, § 72, att anta en 

uppdaterad konstplan. Planen är ett samlande dokument där samtliga 

riktlinjer och policys inom området finns angivna.  

 

I konstplanen anges ansvar och arbetsprocesser. Konstplanen ska ange 

tydliga och transparenta regler som främjar konstnärlig frihet och fungerar  
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som stöd till de som arbetar med konstnärliga gestaltningsprojekt, 

förvaltning och underhåll av offentlig konst. Den konstnärliga friheten 

anges alltså i nämndens konstplan som en tydlig riktning. Konsten kan 

belysa viktiga samhällsfrågor, vara kunskapsbärande och 

kunskapsförmedlande och få människor att uppleva känslor av olika slag. 

Hur en människa upplever ett konstverk är som tidigare nämnts högst 

subjektivt och kan heller inte vara något annat.  

 

Konstplanen och den nationellt accepterade regeln om så kallat armslängds 

avstånd mellan kulturpolitik och konstnär ger dock inte konstnären full 

frihet på det sätt som kanske kan uppfattas. Åtminstone inte när det gäller 

skattefinansierat uppdrag avseende offentlig gestaltning. Varje gestaltning 

är ett resultat av en längre process där det ytterst är kultur- och 

fritidsnämnden som fattar beslut om tilldelning av konstnärliga 

gestaltningsuppdrag i Varbergs kommun. Processen omfattar även 

hantering i kommunens konstråd för att säkra många infallsvinklar. 

Konstrådet är en grupp personer från flera förvaltningar med olika roller 

och olika kompetenser. Rådet är oftast den instans som bereder förslaget, 

något som ska bidra till goda förutsättningar till förståelse för platsen och 

sammanhanget. 

 

Bedömningen är att det inte finns något behov av att snäva in den 

konstnärliga friheten ytterligare utan den styrning som finns idag bedöms 

vara tillräcklig för att garantera god förankring och verkshöjd i leverans för 

en fortsatt rik och varierande offentlig gestaltning i Varbergs kommun. 

Förslaget är därför att motionen ska avslås.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 

 

 

 

  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunfullmäktige 2021-05-18 23 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 § 67 Dnr KS 2021/0016 

 

 

Meddelanden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 21 april 2021 – 18 

maj 2021. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förteckning över meddelanden för perioden 21 april 2021 – 18 maj 2021. 

 

KS 2019/0176-40 

Skrivelse från Byggnadsvårdsföreningen om Risk för påtaglig skada på 

Riksintresset Varbergs fästning och stad. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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