Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Plats och tid

Sammanträdesprotokoll
2016-11-15

1-27

Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 9.00-17.40
Paus klockan 12.00-13.00, 15.00-15.20.

Beslutande

Ulrika Eriksson (M)
Hanna Netterberg (M)
Nevrie B Suleyman (M)
Anne Tano (M)
Lennart Andrén (M)
Martin Svensson (M)
Annsofi Aurell (M)
Ann-Charlot te Stenkil (M)
Erland Linjer (M)
Sven Andersson (M)
Micael Åkesson (M)
Peter Sjöholm (M)
Reine Antonér (M)
Gösta Bergenheim (M)
Harald Lagerstedt (C)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Christofer Bergenblock (C)
Lena Språng (C)
Stefan Stenberg (C)
Anna-Karin Gustafsson (C)
ViviAnne Johansson (C)
Johan Rosander (MP)
Martin Bagge (MP)
Stefan Edlund (MP)
Madeleine Bagge (MP)
Mikael Bonde (L)
Margareta Bernås (L)
Tobias Carlsson (L)
Marianne Nord-Lyngdorf (L)
Kerstin Hurtig (KD)
Susanne Enger (KD) § 145-158
Roger Kardemark (KD) § 159, 160

Jana Nilsson (S)
Anton el Raai (S)
Morgan Fagerström (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Roland Ryberg (S)
Rita Wiberg (S), § 145-158
Linda Berggren (S) § 159, 160
Anders Friebe (S)
Jenny Serey (S)
Erik Rask (S)
Ewa Klang (S)
Lennart Johansson (S)
Jeanette Qvist (S)
Lennart Isaksson (S)
Ulla Svenson (S)
Gösta Johansson (S)
Julia Nord Axelsson (S)
Ing-Mari Berggren (S)
Vivi-Anne Karlsson (S)
Lukas Nord Axelsson (S)
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Ingmari Carlsson (V) § 145-158
Gerhard Eriksson (V) § 159, 160
Olle Hällnäs (SD)
Erik Hellsborn (SD)
Tore Johansson (SD)
Andreas Feymark (SD)
Monica Kunckel Qvist (SD)
Björn Lindström (SD)
Lennart Liljegren (SPI)
Anita Svensson (SPI)

Övriga deltagare

Marcus Andersson, kommunsekreterare
Maria Svenningsson, kommunsekreterare
Anna-Karin Kvarnemar, projektledare, § 158
Magnus Sjöberg, avdelningschef, § 158
Mia Svedjeblad, lokalstrateg, § 158
Stefan Tengberg, ekonomidirektör, § 159

Utses att justera

Harald Lagerstedt (C) och Lennart Isaksson (S)

Ersättare:
Reine Antonér (M)
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Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 22 november 2016 klockan 13.00-16.00.

Sekreterare

Marcus Andersson

Ordförande

Gösta Bergenheim

Justerande

Harald Lagerstedt (C)

Paragraf

145-160

Lennart Isaksson (S)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

15 november 2016

Datum då anslaget sätts upp

22 november 2016

Datum då anslaget tas ned

14 december 2016

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Marcus Andersson
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Dnr KS 2016/0496

Motion från Lennart Liljegren (SPI) och Anita
Svensson (SPI) att demensboende modell
Hattstugan startas upp i Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lennart Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI) har 19 oktober 2016
lämnat motion om att demensboende modell Hattstugan startas upp i
Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0504

Motion från Andreas Feymark (SD) om
invandringen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) har 25 oktober 2016 lämnat motion om
invandringen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0505

Motion från Andreas Feymark (SD) om bättre
hälsa för seniorer på kommunens äldreboenden
genom regelbunden träning/motion
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) har 25 oktober lämnat motion om bättre hälsa för
seniorer på kommunens äldreboenden genom regelbunden träning/motion.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0546

Motion från Linnea Sandahl (MP) om att införa
ett officiellt jämställdhetspris i Varbergs
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Linnea Sandahl (MP) har 9 november 2016 lämnat motion om att införa ett
officiellt jämställdhetspris i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0555

Motion från Erik Hellsborn (SD) om åtgärder för
ökad trygghet i Påskbergsskogen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har 14 november 2016 lämnat motion om åtgärder för
ökad trygghet i Påskbergsskogen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 150
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Dnr KS 2016/0459

Köpeavtal Madbo Fastighetsförvaltning AB,
berörande del av fastigheten Getakärr 2:1,
Holmagärde
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna förslag till köpeavtal mellan kommunen och Madbo
Fastighetsförvaltning AB, undertecknat av köparen 23 september 2016,
rörande överlåtelse av cirka 14 830 m2 av fastigheten Getakärr 2:1 för en
köpeskilling utgörande 5 932 000 kronor
2. köpeavtalet villkoras av att byggnadsnämnden beviljar bygglov för
byggprojektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har tagit fram förslag till köpeavtal mellan
kommunen och Madbo Fastighetsförvaltning AB rörande överlåtelse av
cirka 14 830 m2 av fastigheten Getakärr 2:1 för en köpeskilling utgörande
5 932 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 25 oktober 2016, § 209.
Arbetsutskottet 18 oktober 2016, § 441.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 26 september 2016.
Köpeavtal med karta.

Övervägande
Det berörda området, beläget omedelbart väster om Holmagärde gård,
berörs av förslag till detaljplan för Industriområde Östra Holmagärde.
Området får enligt detaljplaneförslaget nyttjas för verksamheter, kontor och
tillfällig vistelse. Madbo Fastighetsförvaltning AB, bolag inom
Deromekoncernen, avser att uppföra kontorshus på det berörda området
för Deromekoncernen. Byggnaden beräknas innehålla cirka 110
arbetsplatser. Kontorsbyggnaden planeras vara färdigställd vid årsskiftet
2017/2018. Ett markpris om 400 kr/m2 för det nu berörda området har
föreslagits i en översiktlig kalkyl för planområdet Östra Holmagärde. Enligt
förslaget till köpeavtal svarar köparen för rivning av befintliga
ekonomibyggnader på området.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2016-11-15

9

Förutom kommunfullmäktiges godkännande villkoras köpeavtalet av att
bygglov för byggprojektet beviljas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
Madbo Fastighetsförvaltning AB
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0482

Renhållningstaxa 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bibehålla samtliga renhållningstaxor på en oförändrad nivå för
2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Avfallsverksamheten finansieras huvudsakligen via renhållningstaxa för
hämtning av hushållsavfall och slam samt avgifter till återvinningscentralerna.
Entreprenadersättningen för fastighetsnära insamling beräknas öka med
cirka 2 procent enligt avtalad indexreglering.
2014 infördes en viktbaserad taxa. Under 2014 och 2015 har alla fastighetsägare och verksamheter fått välja om de vill sortera ut sitt matavfall. Införandet av matavfallsinsamling leder till att fler kärl skall hämtas och därmed ökar ersättningen till entreprenören. Nästan 85 procent av villa- och
fritidshushållen har valt att ansluta sig till matavfallsinsamlingen, vilket är
fler än tidigare beräknat. Införandet av matavfallsinsamlingen är nu klart.
Detta innebär en stabilare verksamhet, med inga större förändringar de
närmaste åren. Hösten 2020 påbörjas ett nytt entreprenadavtal, vilket kan
innebära förändringar i både verksamhet och kostnader.
Projektering av ny återvinningscentral för Varbergs tätort pågår och centralen beräknas vara färdig våren 2018.
För avfallsverksamheten finns ett ackumulerat överskott sedan tidigare år
och taxan föreslås därför i huvudsak vara oförändrad. Inom några år kommer en taxejustering troligtvis att behöva göras på grund av förväntade
indexökningar och pågående investering i ny återvinningscentral.
Entreprenadersättningen för slamtömning beräknas inte behöva indexregleras för 2017. Taxan föreslås vara oförändrad.
Taxan vid återvinningscentraler, taxa för grönavfallsabonnemang och
hämtning av grovavfall föreslås vara oförändrad och ligga kvar på samma
nivå som 2016.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Ekonomi
Oförändrad taxa innebär att verksamheten kommer att budgeteras med ett
underskott för 2017, men det finns ett sedan tidigare ackumulerat
överskott.

Förutsättningar 2017 Varberg – större förändringar
Kostnader
600 tkr
Indexjustering entreprenadersättning, 2
procent
Intäkter
Ökade intäkter på grund av ökat antal abonnenter

1. 450 tkr

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 25 oktober 2016, 198.
Arbetsutskottet 18 oktober 2016, § 453
Ekonomikontorets beslutsförslag 13 oktober 2016.
Varberg Vatten AB 12 oktober 2016, § 65.

Övervägande
Avfallsverksamheten får inte gå med överskott eller underskott under
någon längre tid. Genom att låta taxan vara oförändrad 2017 kommer
befintligt ackumulerat överskott att reduceras.
Taxan fastställs årligen och baseras på självkostnadsprincipen. Behov av ett
längre tidsperspektiv för planering av taxor föreligger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunkansliet
Varberg Vatten AB
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0481

Va-taxa 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bibehålla anläggningsavgifter för vatten och avlopp på en oförändrad
nivå för 2017
2. höja taxan för brukningsavgifter för vatten och avlopp med 3 procent
för 2017
3. godkänna förändringar i VA-taxans konstruktion enligt förslag daterat
12 oktober 2016 att gälla från 1 januari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Taxan för anläggningsavgifter skall täcka dels utbyggnadskostnader inom
respektive exploateringsområde dels ge ett bidrag till generalplanekostnader, vilket innebär att avgiften även avser tillgång till resterande del av VAanläggningen till exempel huvudledningar, vatten- och reningsverk. För
2017 föreslås ingen taxejustering för anläggningsavgiften. Bolaget ser
fortsatt att täckningsbidrag för somliga anslutningar samt exploateringsområden inte fullt ut täcker de utgifter som projekten har och en fortsatt
utredning samt alternativa finansieringsmöjligheter utreds.
Taxan för brukningsavgifter föreslås höjas med 3 procent för 2017 som ett
led i bolagets omfattade investeringsbehov och planerade ökade
avskrivningar och kapitalkostnader. Bolaget gör bedömningen att en lägre
taxeökning är motiverad även fast verksamheten budgeterar ett positivt
resultat, främst hänförbart till förväntade framtida kostnadsökningar och
taxejusteringar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 25 oktober 2016, § 199.
Arbetsutskottet 18 oktober 2016, § 452.
Ekonomikontorets beslutsförslag 13 oktober 2016.
Varberg Vatten AB 12 oktober 2016, § 64.

Övervägande
Bolaget kommer under planeringsperioden 2017 till 2021 att investera
omfattande i verksamheten vilket gör att framtida taxejusteringar kommer
behövas göras. Övervägande avseende taxeökning 2017 har balanserats
både utifrån budgeterade kostnader samt framtida investeringar och därav
tillkommande avskrivningar och räntekostnader.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Styrelsen har diskuterat och är medveten om problematiken med behovet
av framtida taxehöjningar baserat på planerade investeringar och avskrivningar. Taxan fastställs årligen och baseras på självkostnadsprincipen enligt
vattentjänstlagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunkansliet
Varberg Vatten AB
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0344

Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2017
och tills vidare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa hamn- och gatunämndens hamntaxa och avgifter för Varbergs
hamn år 2017 och tillsvidare, enligt hamn- och gatunämndens beslut
20 juni 2016, § 66.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa
för Varbergs hamn. Förslaget innebär en uppräkning från föregående års
taxa med cirka 2 procent på samtliga taxor förutom husbilstaxan som ligger
kvar på föregående års taxa.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 25 oktober 2016, § 200.
Arbetsutskottet 18 oktober 2016, § 448.
Ekonomikontorets beslutsförslag 30 september 2016.
Hamn- och gatunämndens beslut 20 juni 2016, § 66.

Övervägande
Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunkansliet
Hamn- och gatunämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0345

Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn
2017 och tills vidare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa hamn- och gatunämndens hamntaxa och avgifter för
Träslövsläges hamn år 2017 och tillsvidare, enligt hamn- och gatunämndens beslut 20 juni 2016 § 67.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa
för Träslövsläges hamn. Förslaget innebär en uppräkning från föregående
års taxa med cirka 4 procent på samtliga taxor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 25 oktober 2016, § 201.
Arbetsutskottet 18 oktober 2016, § 449.
Ekonomikontorets beslutsförslag 30 september 2016.
Hamn- och gatunämndens beslut 20 juni 2016, § 67.

Övervägande
Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunkansliet
Hamn- och gatunämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0439

Taxor för hyror och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa kultur- och fritidsnämndens taxor för hyror och avgifter 2017,
enligt kultur- och fritidsnämnden beslut 31 augusti 2016 § 84.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 föreslås att använda prisindex för kommunal verksamhet vid
uppräkning av taxorna. Prognosen för uppräkning är 3,2 procent från
Sveriges kommuner och landsting, april 2016.
Taxor för Idrottsplats Skogen har omarbetats och tydliggjorts. Även
evenemangsplatser inom kulturhuset Komedianten har lagts till som
uthyrningsbar lokal med samma taxa som Lilla Teatern.
Nytt för 2017 är även att de allmänna bestämmelserna och den allmänna
informationen delats upp i två delar, en del som berör idrottslokaler och en
del som berör arrangemangslokaler kultur.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 25 oktober 2016, § 202.
Arbetsutskottet 18 oktober 2016, § 451.
Ekonomikontorets beslutsförslag 30 september 2016.
Kultur- och fritidsnämnden beslut 31 augusti 2016, § 84.

Övervägande
Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunkansliet
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0436

Kommunala bidragsbestämmelser för
föreningsverksamhet i Varbergs kommun 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser för 2017,
enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 31 augusti 2016 § 85.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antar årligen kommunala bidragsbestämmelser för
kultur- och fritidsnämnden.
Inför revideringen för verksamhetsåret 2017 har ett antal förändringar föreslagits och några av de större förändringarna är följande:
 införande av stimulansbidrag för jämställdhet.
 sammanslagning av idécentralen och ungdomspotten.
 förändringar av bidraget till pensionärsföreningar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 25 oktober 2016, § 203.
Arbetsutskottet 18 oktober 2016, § 450.
Ekonomikontorets beslutsförslag 30 september 2016.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 31 augusti 2016, § 85.

Övervägande
Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunkansliet
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 157
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Dnr KS 2016/0464

Finansiella mål för Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. från och med budget 2017 ersätts 2016 års finansiella mål
2. finansiellt mål från och med 2017: Årets resultat ska som ett genomsnitt
uppgå till minst 100 mnkr per år för perioden 2017-2025
3. finansiellt mål från och med 2017: Soliditetsnivån ska som genomsnitt
inte understiga 59 procent, exklusive pensionsåtaganden samt exklusive
internbankslån till bolagen, per år för perioden 2017-2025
4. anse uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan utifrån
genomförd utredning om konsekvenserna av att tillfälligt frångå fullmäktiges finansiella mål om självfinansierade investeringar, KF § 194,
12 C, för slutfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med att kommunfullmäktige antog budget 2016 beslutades även
att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till handlingsplan utifrån genomförd utredning om konsekvenserna av att tillfälligt
frångå fullmäktiges finansiella mål om självfinansierade investeringar.
Nuvarande finansiella mål är:
 Kommunen bör nå ett resultat på minst 1 procent av skatter och utjämningsbidrag.
 Investeringar exklusive taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet bör till 100 procent finansieras med egna medel.
Dessa mål är utformade att vara gällande för respektive år och målen ska
vara styrande för den ekonomiska planeringen. Om målen inte uppnås ska
det göras åtgärder för att anpassa kostnadsnivån så att målen uppnås.
Historiskt har målet att uppnå minst 1 procent av skatter och utjämningsbidrag avklarats. Däremot har målet att investeringar till 100 procent bör
finansieras med egna medel inte uppfyllts under de senaste tre åren då
redovisningen har sammanställts.
Med den investeringsnivå som har varit budgeterad kopplad till den budgeterade resultatnivån så kan inte detta finansiella mål uppnås för de
kommande årens investeringsnivåer.
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För att klara de stora investeringar som kommunen står inför måste de
finansiella målen vara utformade som ett genomsnitt över en längre tidsperiod.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 25 oktober 2016, § 196.
Arbetsutskottet 18 oktober 2016, § 446.
Ekonomikontorets beslutsförslag 4 oktober 2016.
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Protokollsutdrag:
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Samtliga bolag och nämnder
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/0117

Investering i ny bad- och simanläggning i
Varberg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. om en total investeringskostnad på 378 200 tkr, enligt alternativ 2 i
förstudie godkänd av kultur- och fritidsnämnden 19 oktober 2016, § 104
2. att investeringen läggs in i kommunens investeringsplan med
genomförande 2017-2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C), Jana Nilsson (S), Ann-Charlotte Stenkil (M)
och Harald Lagerstedt (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Sommaren 2012 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram
en verksamhetsbeskrivning för en framtida bad- och simanläggning som
sedan redovisades och antogs av kultur- och fritidsnämnden.
En fördjupad utredning har sedan gjorts när det gäller placering av en
framtida bad- och simanläggning. Kommunstyrelsen beslutade att
simanläggningens placering ska vara på Håstens idrottsområde.
Kommunstyrelsen beslutade 2015 att ge samhällsutvecklingskontoret i
uppdrag att genomföra en förstudie för ny bad- och simanläggning på
Håstens fritidsområde inkluderat ett 50 meters-alternativ.
Beslut om investeringskostnad åligger kommunfullmäktige att fatta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 25 oktober 2016, § 214.
Arbetsutskottet 25 oktober 2016, § 470.
Kultur- och fritidsnämnden 19 oktober 2016, § 104.
Förstudierapport Ny bad- och simanläggning i Varberg, 13 september 2016.
Bilaga 1 Gestaltningsprogram.
Bilaga 2 Energieffektivisering bergvärme.
Bilaga 3 Energieffektivisering Active Solar Energy Storage (ASES).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsutvecklingskontoret
Barn- och utbildningsnämnden
Hamn- och gatunämnden
Servicenämnden
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2016/0343

Budget 2017, plan 2018-2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 kronor för 2017
2. godkänna de förutsättningar som budget 2017, ram 2018 och plan 2019
grundar sig på såsom:
 Sveriges kommuner och landstings, SKLs, prognos från 5 oktober 2016
avseende skatteunderlagets tillväxt och förändring av generella
statsbidrag
 SKLs prognos avseende löneökning, inflation och övriga
kostnadsförändringar för 2017
 prognostiserade befolkningsförändringar enligt kommunstyrelsens
beslut i juni 2016
 fastställa internräntan till 2,5 procent
 medel för drift- och kapitalkostnader avsätts i budget i samband med
nyinvesteringsbeslut och tillförs nämnderna i samband med att objektet
tas i drift
 drift- och kapitalkostnader vid nyexploatering tillförs nämnderna vid
driftsättning
 differentierade pålägg för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och
avsättning till individuella pensionsavgifter
 nämndernas ramar 2018 och plan 2019 har justerats upp med SKLs
prognos avseende inflation och övriga kostnadsförändringar.
Kommunens totala löneökningar budgeteras under kommunstyrelsen
för senare fördelning
3. godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2017 och plan
2018-2021
4. godkänna förslag till exploateringsbudget 2017 och plan 2018-2019
5. godkänna förslag till resultatbudget för 2017, samt ram 2018 och plan
2019
6. bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade
medel
7. fastställa följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning:
a) årets resultat ska som ett genomsnitt uppgå till minst 100 mnkr per år
för perioden 2017-2025
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b) soliditetsnivån ska som genomsnitt ej understiga 59 procent, exklusive
pensionsåtaganden samt exklusive internbankslån till bolagen, per år
för perioden 2017-2025
8. fastställa kommunkoncernens totala låneram för 2017 till högst
4 200 mnkr, inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB
9. omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2017:
a) kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder,
till beslutad låneram under 2017, inom vilket delegat medges teckna
dessa
b) kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2017,
inom vilken delegat medges teckna dessa
10. fastställa Räddningstjänsten Västs låneram till högst 20 mnkr för år
2017. Låneräntan ska vara kommunens internränta
11. vid uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska målområden,
prioriterade mål och strategiska inriktningar ska nämndernas bidrag till
måluppfyllelse beaktas. Tillsammans ska dessa utgöra underlag för
bedömning om kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv
12. ge i uppdrag:
a) till kommunstyrelsen att under första kvartalet 2017 utvärdera
verksamheten på Håstens Familjecentral och därefter utreda behov av
och förutsättningar för ytterligare en familjecentral på lämpligt ställe i
Varberg
b) till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att lägga delar av
de kommande hamninvesteringarna i Hallands Hamnar Varberg AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jana Nilsson (S), Anton el Raai (S), Morgan Fagerström (S), Turid RavloSvensson (S), Roland Ryberg (S), Linda Berggren (S), Anders Friebe (S),
Jenny Serey (S), Erik Rask (S), Ewa Klang (S), Lennart Johansson (S),
Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Ulla Svenson (S), Gösta Johansson
(S), Julia Nord Axelsson (S), Ing-Mari Berggren (S), Vivi-Anne Karlsson
(S), Lukas Nord Axelsson (S), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) reserverar sig
till förmån för socialdemokraternas förslag till budget.
Andreas Feymark (SD), Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD), Tore
Johansson (SD), Monica Kunckel Qvist (SD), Björn Lindström (SD)
reserverar sig till förmån för sverigedemokraternas förslag till budget.
Lars-Åke Erlandsson (V), Gerhard Eriksson (V) reserverar sig till förmån
för vänsterpartiets förslag till budget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M), Tobias Carlsson (L), Stefan Edlund (MP)
Kerstin Hurtig (KD), Anne Tano (M), Mikael Åkesson (M), Harald
Lagerstedt (C), Stefan Stenberg (C), Mikael Bonde (L), Christofer
Bergenblock (C), Sven Andersson (M) och Erland Linjer (M) föreslår bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Jana Nilsson (S), Ewa Klang (S), Jeanette Qvist (S), Turid Ravlo Svensson
(S), Erik Rask (S), Lennart Isaksson (S), Linda Berggren (S) och Lennart
Johansson (S) föreslår bifall till socialdemokraternas förslag.
Andreas Feymark (SD), Olle Hällnäs (SD) och Erik Hellsborn (SD) föreslår
bifall till sverigedemokraternas förslag.
Lars-Åke Erlandsson (V) föreslår bifall till vänsterpartiets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger fyra förslag till budget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelens förslag är huvudförslag och
att motförslag ska utses till huvudförslaget.
Ordföranden ställer socialdemokraternas, sverigedemokraternas och
vänsterpartiets förslag mot varandra och konstaterar att
socialdemokraternas förslag utgör motförslag till huvudförslaget.
Omröstning begärs.
Ordföranden konstaterar att ett motförslag ska utses till
socialdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer sverigedemokraternas och vänsterpartiets förslag mot
varandra och konstaterar och kommunfullmäktige beslutar att utse
sverigedemokraternas förslag som motförslag till socialdemokraternas
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
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Ja-röst för bifall till sverigedemokraternas förslag.
Nej-röst för bifall till vänsterpartiets förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt vänsterpartiets förslag med 6 ja-röster,
12 nej-röster och 43 avstår.
Ja röstar Andreas Feymark (SD), Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD),
Tore Johansson (SD), Monica Kunckel Qvist (SD) och Björn Lindström
(SD).
Nej röstar Lars-Åke Erlandsson (V), Morgan Fagerström (S), Roland
Ryberg (S), Linda Berggren (S), Ewa Klang (S), Lennart Johansson (S),
Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Gösta Johansson (S), Gerhard
Eriksson (V), Ing-Mari Berggren (S) och Vivi-Anne Karlsson (S).
Avstår Ann-Charlotte Stenkil (M), Ulrika Eriksson (M), Hanna Netterberg
(M), Nevrie B Suleyman (M), Anne Tano (M), Lennart Andrén (M), Martin
Svensson (M), Annsofi Aurell (M), Erland Linjer (M), Sven Andersson (M),
Micael Åkesson (M), Peter Sjöholm (M), Reine Antonér (M), Gösta
Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C),
Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C), Stefan Stenberg (C), AnnaKarin Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C), Johan Rosander (MP),
Martin Bagge (MP), Stefan Edlund (MP), Madeleine Bagge (MP) Mikael
Bonde (L), Margareta Bernås (L), Tobias Carlsson (L), Marianne NordLyngdorf (L), Kerstin Hurtig (KD), Roger Kardemark (KD), Jana Nilsson
(S), Anton el Raai (S), Turid Ravlo-Svensson (S), Anders Friebe (S), Jenny
Serey (S), Erik Rask (S), Ulla Svenson (S), Julia Nord Axelsson (S), Lukas
Nord Axelsson (S), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Lennart Liljegren (SPI),
Anita Svensson (SPI).
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till socialdemokraternas förslag.
Nej-röst för bifall till vänsterpartiets förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt socialdemokraternas förslag med 20 jaröster, 2 nej-röster och 39 avstår.
Ja röstar Jana Nilsson (S), Anton el Raai (S), Morgan Fagerström (S), Turid
Ravlo-Svensson (S), Roland Ryberg (S), Linda Berggren (S), Anders Friebe
(S), Jenny Serey (S), Erik Rask (S), Ewa Klang (S), Lennart Johansson (S),
Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Ulla Svenson (S), Gösta Johansson
(S), Julia Nord Axelsson (S), Ing-Mari Berggren (S), Vivi-Anne Karlsson
(S), Lukas Nord Axelsson (S) och Birgitta Sagdahl Wildtberg (S).
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Nej röstar Lars-Åke Erlandsson (V) och Gerhard Eriksson (V).
Avstår Ann-Charlotte Stenkil (M), Ulrika Eriksson (M), Hanna Netterberg
(M), Nevrie B Suleyman (M), Anne Tano (M), Lennart Andrén (M), Martin
Svensson (M), Annsofi Aurell (M), Erland Linjer (M), Sven Andersson (M),
Micael Åkesson (M), Peter Sjöholm (M), Reine Antonér (M), Gösta
Bergenheim (M) Harald Lagerstedt (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C),
Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C), Stefan Stenberg (C), AnnaKarin Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C) Johan Rosander (MP),
Martin Bagge (MP), Stefan Edlund (MP), Madeleine Bagge (MP) Mikael
Bonde (L), Margareta Bernås (L), Tobias Carlsson (L), Marianne NordLyngdorf (L), Kerstin Hurtig (KD), Roger Kardemark (KD), Andreas
Feymark (SD), Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson
(SD), Monica Kunckel Qvist (SD), Björn Lindström (SD), Lennart Liljegren
(SPI) och Anita Svensson (SPI).
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag.
Komunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 31 jaröster och 21 nej-röster och 9 avstår.
Ja röstar Ann-Charlotte Stenkil (M), Ulrika Eriksson (M), Hanna
Netterberg (M), Nevrie B Suleyman (M), Anne Tano (M), Lennart Andrén
(M), Martin Svensson (M), Annsofi Aurell (M), Erland Linjer (M), Sven
Andersson (M), Micael Åkesson (M), Peter Sjöholm (M), Reine Antonér
(M), Gösta Bergenheim (M) Harald Lagerstedt (C), Eva Pehrsson-Karlsson
(C), Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C), Stefan Stenberg (C),
Anna-Karin Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C), Johan Rosander
(MP), Martin Bagge (MP), Stefan Edlund (MP), Madeleine Bagge (MP),
Mikael Bonde (L), Margareta Bernås (L), Tobias Carlsson (L), Marianne
Nord-Lyngdorf (L), Kerstin Hurtig (KD) och Roger Kardemark (KD).
Nej-röstar Jana Nilsson (S), Anton el Raai (S), Morgan Fagerström (S),
Turid Ravlo-Svensson (S), Roland Ryberg (S), Linda Berggren (S), Anders
Friebe (S), Jenny Serey (S), Erik Rask (S), Ewa Klang (S), Lennart
Johansson (S), Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Ulla Svenson (S),
Gösta Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), Ing-Mari Berggren (S), ViviAnne Karlsson (S), Lukas Nord Axelsson (S), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
och Gerhard Eriksson (V).
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Avstår Lars-Åke Erlandsson (V), Andreas Feymark (SD), Olle Hällnäs (SD),
Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD), Monica Kunckel Qvist (SD),
Björn Lindström (SD), Lennart Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Budget 2017 samt ram 2018 och plan 2019 beskrivs i utarbetat
budgetdokument.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 25 oktober 2016, § 197.
MBL § 11, 20 oktober 2016.
Arbetsutskottet 18 oktober 2016, § 447.
Ekonomikontorets beslutsförslag 11 oktober 2016.
Alliansens budgetförslag 2017, bilaga A.
Socialdemokraternas budgetförslag 2017, bilaga B.
Vänsterpartiets budgetförslag 2017, bilaga C.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2017, bilaga D.
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Protokollsutdrag:
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Ekonomikontoret
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Kf § 160

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 10-20 oktober
2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2016/0474-1
Revisionsrapport från kommunens revisorer
delårsrapport 2016, Räddningstjänsten Väst.

om

Granskning

av

Dnr KS 2016/0176-5
Protokoll från Räddningstjänsten Väst den 10 oktober 2016.
Dnr KS 2016/0473-1
Revisionsrapport från kommunens revisorer om Granskning av inköps- och
löneprocess 2016.
Dnr KS 2016/0214-33
Socialnämndens rapport om icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL, kvartal 3, 2016.
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