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Ks § 32

Information om miljö- och
hälsoskyddsnämnden bokslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga information till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden informerar om nämndens bokslut och
förslag till kommande årsredovisning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0078

Årsredovisning 2018 - Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna årsredovisning 2018 för kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt rapportering avseende
kommunstyrelsens verksamhet januari-december 2018.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 februari 2019, § 54.
Beslutsförslag 4 februari 2019.
Årsredovisning 2018 – Kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på
kommunstyrelsens förvaltning

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0676

Reviderad finanspolicy
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta förslag till reviderad finanspolicy.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Finanspolicyn revideras och fastställs vart tredje år eller vid behov.
Nuvarande finanspolicy reviderades 2015. Policyns övergripande syfte och
mål har inte ändrats.
Den ändring som är av större betydelse är målet för likviditetsförvaltningen. Det nuvarande målet att minska låneskulden har ändrats till
att låna enbart vid behov inom kommunfullmäktiges angivna ramar,
vilket är i linje med den expansiva investeringsnivån kommunkoncernen
finner sig i.
En annan ändring finns under rubrik Rapporteringstruktur. Internbankens
uppgift att upprätta rapport till bolagen sex gånger om året om bolagets
ställning har tagits bort. Internbanken har utvecklat användandet av KI
finans och den information som bolagen fick via interbanksrapporter kan
de numera få direkt i KI finans.
Gällande borgen är det ekonomikontoret som tar fram ett utlåtande till
kommunfullmäktige istället för internbanken.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet 29 januari 2019, § 28.
Beslutsförslag 17 december 2018.
Finanspolicy.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0677

Reviderade tillämpningsanvisningar till
finanspolicy
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Varbergs
kommunkoncern.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med att kommunkoncernens finanspolicy har reviderats har
justeringar gjorts även i tillämpningsanvisningarna. Nedan beskrivs de
ändringar som är av större vikt:
- Organisation
o Bolagen har lagts till och Finansråd har ändrat namn till
Koncernekonomigrupp.
- Ansvarsfördelning
o Kommundirektörens ansvar har flyttats till ekonomidirektören.
- Låneram för bolagen
o Låneramen ska revideras årligen istället för revideras minst.
- Tillåtna motparter vid derivataffärer
o Maximal tillåten andel derivataffärer per motpart bör vara minst
50 procent där ordet ska har tagits bort och ersatts med bör
- Intern kontroll
o Vid differenser och oenighet ska ekonomidirektören informeras
istället för kommundirektören.
- Finansieringsrisk
o Likviditetsreserven har ändrats från 250 miljoner kronor till
checkräkningskredit 200 miljoner.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 februari 2019, § 42.
Beslutsförslag 17 december 2018.
Tillämpningsanvisningar till finanspolicy.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2013/0169

Avsteg från Tilläggsavtal till Genomförande- och
finansieringsavtal gällande antalet spann/fack i
Getteröbron
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna avsteg av ”Tilläggsavtal till Genomförande- och
finansieringsavtal avseende Varberg gällande finansiering och
samverkan för Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra”
gällande antalet spann/fack i Getteröbron och därmed att bron
utformas som en femspannsbro istället för en trespannsbro.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hösten 2009 tecknades ett genomförande- och finansieringsavtal avseende
utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår på en sträcka genom
Varberg. Detta avtal som nedan benämns som ”Huvudavtalet” beskriver på
en övergripande nivå hur kostnaden för Järnvägsprojektet ska fördelas
mellan parterna, vilka åtaganden respektive part ska ha samt hur projektet
är tänkt att genomföras.
Under 2017 tecknades ”Tilläggsavtal till Genomförande- och
finansieringsavtal avseende Varberg gällande finansiering och samverkan
för Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra” vilket benämns som
”Tilläggsavtalet” nedan. Tilläggsavtalet skrevs mellan Trafikverket, Region
Halland och Varbergs kommun. Syftet med Tilläggsavtalet är dels att
reglera parternas finansiella ansvar med anledning av aktuell
kostnadskalkyl för Järnvägsprojektet, dels att reglera ytterligare aktuella
frågor. Huvudavtalet gäller fortfarande utöver de ändringar och tillägg som
görs i tilläggsavtalet.
I Tilläggsavtalet regleras bland annat utformning och funktion av den nya
Getteröbron som ska ersätta befintlig bro. Bron finansieras och byggs inom
Järnvägsprojektet men anläggningen övergår sedan till kommunen.
Tilläggsavtalet anger att den nya Getteröbron ska byggas som en så kallad
trespannsbro, det vill säga en bro med tre spann, i likhet med befintlig
Getteröbro.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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I samband med fortsatt planering har det framkommit nya kunskaper.
Eftersom den nya bron byggs bredvid den befintliga anläggningen medför
utrymmesbegränsningen att pelare är ett bättre alternativ än banker.
Dessutom behöver mittenspannet, avsedd för spåren, breddas något.
Sammantaget medför detta att Getteröbron ska utformas som en
femspannsbro.
Eftersom bron enligt Tilläggsavtalet ska utformas som en trespannsbro
önskar Trafikverket acceptans från kommunen att avsteg görs från
Tilläggsavtalet gällande antalet spann, från tre till fem. I övrigt ska bron
utformas i enlighet med Tilläggsavtalet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 februari, § 76.
Beslutsförslag 4 februari 2019.
Tilläggsavtal till Genomförande- och finansieringsavtal avseende Varberg
gällande finansiering och samverkan för Varbergstunneln, Västkustbanan,
Varberg-Hamra.
Skrivelse från Trafikverket.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 37

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

9

Dnr KS 2016/0594

Antagande av detaljplan för kv Malmen och
Charleshill
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta detaljplan för kv Malmen och Charleshill, godkänd av
byggnadsnämnden 13 december 2018, § 387.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Linda Berggren (S) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planförslaget har efter samrådsskedet vintern 2016/2017 reviderats inför
granskningsskedet hösten 2018. Därefter har ytterligare justeringar gjorts
inför godkännande i byggnadsnämnden 13 december 2018, § 387, för vidare
antagande i kommunfullmäktige.
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret i enlighet med
översiktsplanens intentioner och det centrala läget, samt att möjliggöra
byggnation av bostäder, kontor och centrumverksamheter placerade i
gatuliv, med en stadsmässig karaktär.
Ursprunglig ansökan inkom år 2013 och avsåg möjligheten att uppföra
tätare byggnation inom fastigheten Malmen 5. Sommaren 2015 beslutade
byggnadsnämnden att övriga delar av kvarteret Malmen och Charleshill 1
skulle tas med i detaljplanen.
Planområdet, som omfattar ett helt kvarter, ligger i centrala Varberg cirka
150 meter från det nya stationsområdet och cirka 450 meter norr om
Varbergs torg. Planförslaget innebär att en högre exploateringsgrad tillåts i
kvarteret, med byggnation i form av ett delvis slutet stadskvarter med
flerbostadshus i tre till fyra våningar som placeras i gatuliv. Bostäder i
inredd vindsvåning, alternativt med en indragen våning tillåts.
Planförslaget omfattar upp till cirka 260 bostäder, varav cirka 180 är
tillkommande.
Planförslaget möjliggör även användningen av kontor i hela kvarteret samt
centrumverksamhet i delar av kvarteret. Byggnation av källargarage möjliggörs under byggnader och gårdar.
För att den kulturhistoriska bygganden på fastigheten Malmen 9 ska
bevaras förses denna med skyddsbestämmelse och rivningsförbud.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 februari 2019, § 57.
Beslutsförslag 17 januari 2019.
Byggnadsnämnden 13 december 2018, § 387.
Plankarta.
Plan- och genomförandebeskrivning med tillhörande bilagor.

Övervägande
Ägarna till Malmen 7 och Malmen 8 har för tillfället inte för avsikt att
utnyttja den ökade byggrätten som planändringen ger. Då planavtal inte
heller upprättats med fastighetsägarna samt att det saknas incitament att
teckna exploateringsavtal, finns inga möjligheter att få teckning för
fastigheternas del av utbyggnad av allmän plats.
Genomförande av detaljplanen och kommande utbyggnation av allmän
plats avses endast omfatta de delar som täcks via exploateringsersättning
genom exploateringsavtal. Utbyggnad av förlängningen av Baggens Gränd
är kalkylerad till 2,9 miljoner kronor och föreslås finansieras via hamn- och
gatunämndens investeringsbudget.
Samhällsutvecklingskontoret ska upprätta en överenskommelse gällande
fastighetsbildningsfrågor inom fastigheten Malmen 8 som omfattas av ovan
nämnda detaljplan. Genom denna överenskommelse regleras överlåtelse av
allmän platsmark som krävs till följd av genomförandet av detaljplanen.
Planförslaget möjliggör en förtätning som är i linje med kommunens
översiktsplan och förtätningsstrategi. Området ligger inom zon 2 i
förtätningsstrategin, där kommunen bland annat är positiv till en
omvandling till kvartersstruktur med stadsmässig karaktär samt till att
möjliggöra för offentliga bottenvåningar.
Samhällsutvecklingskontoret anser att förslaget till detaljplan
överensstämmer med kommunens ambitioner att förtäta staden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0682

Hållbart byggande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna utredning Giftfritt byggande i Varbergs kommun och arbeta
vidare enligt utredningens förslag
2. ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att under 2019 revidera
Strategi för energieffektivisering 2010-2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen prioriterade för 2017 arbetet med att uppnå giftfria
inom- och utomhusmiljöer. Ett av 2017 års nämndmål var att utveckla
kravställningen gällande förekomsten av miljö- och hälsofarliga kemiska
ämnen i nybyggda kommunala byggnader.
I utredning Giftfritt byggande i Varbergs kommun lämnas förslag på hur
Varbergs kommun kan arbeta för skarpare kravställning i byggfasen.
Genom att använda sig av ett verktyg som kontrollerar, registrerar och
dokumenterar byggprodukterna är det möjligt att skapa förutsättningar för
att kravnivån kan upprätthållas även under driftsfasen av en byggnads
livstid.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 februari 2019, § 45.
Beslutsförslag 19 december 2018.
Giftfritt byggande i Varbergs kommun, daterad 16 januari 2019.

Övervägande
Varbergs kommun ska ha god överblick över vilka material som används i
kommunens byggnader. Miljö- och hälsoegenskaper av byggprodukter ska
kontrolleras innan de används och dokumentationen ska ske löpande under
en byggnads livstid. Registrering ska ske i samband med projektering,
byggnation, under den löpande förvaltningen, vid renoveringsarbeten samt
vid rivning. Utredningen föreslår att samtliga byggvaror ska granskas och
registreras i en digital loggbok.
När produktvalen för en specifik plats eller byggnad registreras löpande
möjliggörs en samlad dokumentation om allt material som finns i
byggnaden. Om det i framtiden blir aktuellt med en sanering, till exempel i

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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samband med att ny kunskap om ett ämnes uppkommit, krävs ingen
inventering utav vart det berörda ämnen finns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Servicenämnden
Varbergs Fastighets AB
MEX;J.L,M.S

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0350

Planeringsdirektiv för Östra Träslöv
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna planeringsdirektiv för Östra Träslöv, daterat 31 januari 2019,
med följande tillägg:
 i kapitel 3.2 Exploatering under rubriken Markanvisning:
Eftersom kommunen äger stora delar av marken ska möjlighet att
tillämpa dubbel markanvisning undersökas för lämpliga delar av
området.
 i kapitel 3.4, stycke 3, till sista meningen:
särskilt med avseende på kopplingen till Åkullaleden
 i kapitel 3.5, efter stycke 4: Behov av fritids- och aktivitetsytor i
området behöver utredas parallellt med planläggningen.
2. beställa planläggning av byggnadsnämnden i enlighet med framtaget
planeringsdirektiv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Varberg växer och för att möjliggöra för en tillväxt till cirka 80 000
invånare år 2030 behöver kommunen planera för en omfattande utveckling
av nya bostäder, verksamheter och kommunal service. I den fördjupade
översiktsplanen för stadsområdet pekas Östra Träslöv ut som ett av
kommunens framtida större utbyggnadsområden. Områdets stora
geografiska yta och läge i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och
infrastruktur, skapar goda förutsättningar för att uppnå uppsatta mål för
bostäder samt för en hållbar utveckling av stadsområdet österut i en tät och
sammanhållen struktur.
Som ett första steg i planeringen tas ett planeringsdirektiv fram. Därefter
ska planläggning ske för att möjliggöra för en utbyggnad i enlighet med
kommunens utbyggnadsplan för bostäder. I utbyggnadsplanen från 2018
föreslås Östra Träslöv byggas ut under år 2022 och framåt. Arbete med
utbyggnadsplan för 2019 pågår. Planeringsdirektivet utgör
kommunstyrelsens beställning av fortsatt planläggning för Östra Träslöv till
byggnadsnämnden, och genom detta tar kommunen initiativ till att påbörja
planläggning och utbyggnad av Östra Träslöv.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 februari 2019, § 50.
Beslutsförslag 21 januari 2019.
Planeringsdirektiv för Östra Träslöv, daterat 31 januari 2019.

Övervägande
Utvecklingen av Östra Träslöv ska ha sin utgångspunkt i kommunens redan
antagna strategiska dokument. I planeringsdirektivet lyfts de strategiska
ställningstaganden som blir särskilt viktiga i den fortsatta utvecklingen av
Östra Träslöv. Här anges också vilka övergripande utredningar som
kommer behöva göras i ett tidigt skede i den fortsatta planläggningen.
Utbyggnaden av Östra Träslöv bedöms kunna pågå ungefär samtidigt som
utbyggnaden av Västerport. Båda områdena omfattas huvudsakligen av
kommunägd mark, men har i övrigt olika förutsättningar för utveckling.
Detta innebär att kommunen, under föreslagen utbyggnadstid, har
möjlighet att erbjuda ett varierat utbud av boendemiljöer, avseende såväl
karaktär som prisnivå. Att kommunen äger stora delar av marken i Östra
Träslöv innebär dessutom att man har stor rådighet över planeringen av
området samt möjlighet att påverka utbudet av boendeformer.
Östra Träslöv föreslås utvecklas till en ny attraktiv stadsdel med blandad
bebyggelse för att attrahera hushåll med olika förutsättningar och i olika
skeden av livet. Med anledning av områdets högt klassade jordbruksmark
(klass 4, 5 och 6) eftersträvas en hög täthet för god markhushållning. En tät,
stadsmässig och varierad bebyggelsestruktur är även i linje med
kommunens mål för bostäder och hållbar utveckling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
Hamn- och gatunämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Förskole- och grundskolenämnden
VIVAB
Varberg Energi

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0022

Svar på ansökan om arrangörsbidrag till
Varbergs sommargiro 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja CK Wano bidrag om 25 000 kronor för att täcka delar av
arrangörskostnaderna för Varbergs SommarGiro 2019
2. bidraget tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel för 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
27 juli 2019 anordnas Varbergs SommarGiro, som är ett motionslopp på
cykel med tre olika distanser; 32 kilometer, 68 kilometer samt 110
kilometer.
Inbjudan till loppet går ut både till svenska, norska och danska
cykelklubbar, och förväntas i år samla 700-900 deltagare.
Arrangören CK Wano har till kommunstyrelsen framställt en begäran om
bidrag om 30 000 kronor för att täcka delar av arrangörskostnaderna för
cykelloppet Varbergs SommarGiro 2019. Klubben uppskattar den totala
kostnaden till cirka 130 000 kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 29 januari 2019, § 34.
Beslutsförslag 4 januari 2019.
Ansökan inkommen 4 januari 2019.

Övervägande
Varbergs kommun har tidigare lämnat bidrag till detta arrangemang och
det är kommunkansliets uppfattning att bidrag ska lämnas även för 2019.
Tidigare arrangemang har varit lyckade och lockat mycket folk.
Ansökan innehåller en förfrågan på 30 000 kronor för att täcka delar av
arrangemanget som sammanlagt förväntas kosta 130 000 kronor.
2017 och 2018 fick arrangören beviljat 25 000 kronor av en budget på totalt
120 000 kronor. Kommunkansliet anser att arrangemanget även i år kan få
bidrag om 25 000 kronor, och inte 30 000 kronor som efterfrågat. Antalet
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deltagare är en uppskattad siffra och man vet ännu inte om det faktiskt
kommer att bli fler eller inte.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

CK Wano
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2019/0092

Evenemang i Varberg 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anslå 1 miljon kronor ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel
2019 för varumärkesstärkande och säsongsutvecklande evenemang
under 2019 för att stärka Varbergs varumärke.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Strategisk evenemangsplanering är viktig för att bidra till Varbergs
attraktionskraft och för att stärka stadens varumärke.
Samtliga satsningar på evenemang bidrar i hög grad till att profilera
Varberg som en kreativ, delaktig, inspirerande och hälsofrämjande
destination. De är professionellt arrangerade och lockar hit folk samt gör ett
positivt avtryck i media. De riktar in sig till olika målgrupper, vilka samtliga
är relevanta för Varbergs varumärke.
Evenemangen har regional samt nationell dragningskraft och ligger
utspridda över året, även under de säsonger då Varberg inte har extra
dragningskraft av sin sommarsäsong. Denna långsiktiga satsning går under
namnet Varberg365. Evenemangen knyter an till Visit Swedens och Region
Hallands strategiska inriktningar för destinationsutveckling, vilket ökar
möjligheterna för spridning nationellt och internationellt. Det sistnämnda
är viktigt för att Varberg ska ha möjlighet att exponeras för externa
evenemangsarrangörer och kunna växa i kännedom som en attraktiv
evenemangsort året runt.
Ett urval av de cirka 35 varumärkesstärkande evenemangen 2019 är
Medeltidsdagarna, Hallifornia, Outdoorfestival i Åkulla Bokskogar,
Attraktivitet i stadskärnan, Samarbetsaktiviteter med
besöksnäringsnätverken, Officiellt Nyårsfirande i Varberg.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 februari, § 77.
Beslutsförslag 26 februari 2019.
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Övervägande
Evenemangen har regional samt nationell dragningskraft och ligger
utspridda över året, även under de säsonger då Varberg inte har extra
dragningskraft av sin sommarsäsong. Evenemangen behöver stöd för att nå
fram hela vägen och Varbergs kommun har en viktig roll som
möjliggörande medpart. För att kunna vara det behöver pengar avsättas för
detta. Evenemangen skapar besöksnäringsintäkter, vilket genererar
arbetstillfällen, vilket i sin tur skapar skatteintäkter. Platsattraktionen
stärks genom att Varberg upplevs som en aktiv och innovativ destination.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Ks § 42

19

Dnr KS 2019/0025

Marknadsföringsavtal Varbergs BoIS FC
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Varbergs BoIS FC
och Varbergs kommun, daterat 30 januari 2019
2. kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun tecknar marknadsföringsavtal med idrottsföreningar
som spelar seriespel på högsta nivå i Sverige. Idag finns sådana avtal med
Warbergs Innebandyclub, Varbergs BoIS FC och Handbollsklubben
Varberg.
Nuvarande avtal med Varbergs BoIS FC tecknades i december 2015. Förslag
till nytt avtal bygger på tidigare avtal. Enligt förslaget ska ett belopp om
300 000 kronor utbetalas årligen i april månad som ersättning för
marknadsföringsinsatser. Avtalet gäller längst till och med 2021.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 februari 2019, § 66.
Beslutsförslag 30 januari 2019.
Förslag till marknadsföringsavtal Varbergs BoIS FC, 30 januari 2019.
Arbetsutskottet 29 januari 2019, § 35; ”Arbetsutskottet beslutar
återremittera ärendet för komplettering av underlaget.”
Beslutsförslag 4 januari 2019.
Redovisning 2017.

Övervägande
Varbergs BoIS FC spelar i Superettan och spelar därmed i en nationell serie
som enligt kommunkansliet bedömning har en exponering som Varbergs
kommun har fördelar av att sammankopplas med.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Varbergs BoIS FC
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2019/0049

Nytt kvartersnamn på Getakärr 2:21 och 4:1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. till nytt kvartersnamn på Getakärr 2:21 och 4:1 fastställa Dalsland 1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av nybildad fastighet på Getakärr 2:21 och 4:1 ska nytt
kvartersnamn utses. Samråd har skett med hembygdsföreningen Gamla
Varberg.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 februari 2019, § 79.
Beslutsförslag 18 januari 2019.
Kultur- och fritidsnämnden 19 december 2018, § 169.
Översiktskarta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Stadsbyggnadskontoret
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Dnr KS 2018/0572

Svar på remiss - Rapporten Översyn av
beredskapszoner (SSM 2017:27) med
komplettering (MSB 2018-02237)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända yttrande daterat 30 januari 2019 till Miljö- och
energidepartementet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, redovisar i rapporten Översyn av
beredskapszoner (SSM 2017:27) bland annat förslag på beredskapszoner
och planeringsavstånd kring kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och
Ringhals.
Kring kärnkraftverken föreslår SSM att det ska finnas en inre
beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 5 kilometer och en yttre
beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 25 kilometer. I
beredskapszonerna ska det finnas en planering för utrymning,
inomhusvistelse och intag av jodtabletter. Dessutom ska information och
jodtabletter förhandsutdelas samt varning av allmänheten förberedas.
Kring kärnkraftverken föreslår SSM också att det ska finnas ett
planeringsavstånd med en utsträckning på 100 kilometer. Inom
planeringsavstånden ska det finnas en planering för utrymning som bygger
på underlag från strålningsmätning av markbeläggningen, en planering för
inomhusvistelse och en planering för begränsad extrautdelning av
jodtabletter.
Regeringen gav 22 februari 2018 Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) i uppdrag att lämna förslag till de ändringar som behöver
göras i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor för att kunna
genomföra de förslag som SSM lämnat i sin slutrapport Översyn av
beredskapszoner. Förordningstexten har i enlighet med regeringens
uppdrag till MSB utarbetats utifrån de förslag som redovisades i SSM:s
slutrapport.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 februari 2019, § 65.
Beslutsförslag 30 januari 2019.
Yttrande 30 januari 2019.
Huvudrapport - Översyn av beredskapszoner.
MSB:s förslag till ändringar i FSO.

Övervägande
Varbergs kommun och Räddningstjänsten Väst ställer sig bakom förslag till
nya beredskapszoner. De nya beredskapszonerna kräver en utökad och mer
detaljerad planering och kontinuerlig förberedelse. Till detta arbete följer
merkostnader för kommunerna som inte redovisas eller beaktas i
översynen. Kommunernas möjligheter och rätt till ersättning för arbete
kopplat till planeringen bör förtydligas och beaktas i större utsträckning.
En grundläggande förutsättning för fungerande utrymning och
distribuering av jodtabletter är delaktighet från kommunerna i
planeringsskedet. En resurskrävande delaktighet som kommunerna bör
ersättas för.
Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att översända
yttrande daterat 30 januari 2019 till Miljö- och energidepartementet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Miljö- och energidepartementet
Räddningstjänsten Väst
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Dnr KS 2018/0043

Svar på motion om förbättrad framkomlighet vid
Östra Kyrkogården
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om förbättrad framkomlighet vid Östra Kyrkogården.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) föreslår åtgärder för förbättrad framkomlighet vid
Östra Kyrkogården. Motionären hänvisar till att äldre personer och
personer med begränsad rörelseförmåga har behov av att från Östra
Vallgatan kunna besöka begravningsplatsen Östra Kyrkogården. Idag finns
inom begravningsplatsen mot Östra Vallgatan en trappa i tre steg. Trappan
är försedd med handräcke men saknar ramp. Den som använder rollator
eller rullstol är hänvisad till ingången till Östra Kyrkogården som finns intill
Torggatan, 60 meter söder om aktuell trappa.
Hamn- och gatunämnden föreslår att motionen avstyrks med hänvisning
till att området ägs av Varbergs Församling samt att en ramp mellan Östra
Kyrkogården och Östra Vallgatan skulle innebära osäkerhet för bland annat
cyklister.
Byggnadsnämnden avstyrker motionen i den del som avser att bygga om
befintlig trappa, men tillstyrker motionen i den del som avser att inleda
dialog med Varbergs Församling.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 februari 2019, § 62.
Beslutsförslag 9 januari 2019.
Byggnadsnämnden 22 november 2018, § 369.
Hamn- och gatunämnden 19 november 2018, § 129.
Motion, inkommen 12 januari 2018.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret bedömer i likhet med hamn- och
gatunämnden att motionen bör avstyrkas då marken ägs av Varbergs
Församling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0175

Svar på motion om sommaraktiviteter vid
Sjöaremossen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om sommaraktiviteter vid Sjöaremossen då arbete i likhet
med motionens intentioner redan påbörjats innan motionen inkom.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med
följande tillägg:”…. då arbete i likhet med motionens
intentioner redan påbörjats innan motionen inkom”.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Christofer
Bergenblocks (C) tilläggsyrkande och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Olle Hällsnäs (SD) har i motion föreslagit att området runt Sjöaremossens
bandybana bör utnyttjas även sommartid. Motionären pekar på att platsen
är lämplig för olika sommaraktiviteter framför allt riktat till barn och
ungdomar. Motionären menar att ungdomarna på så sätt kan komma ut i
naturen samt knyta nya kontakter vilket skulle bespara samhället och
Varbergs kommun onödiga kostnader.
Kultur- och fritidsnämnden har i yttrande avstyrkt motionen då arbete med
aktiviteter enligt motionärens förslag redan har inletts innan motionen
inkom.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 februari 2019, § 61.
Beslutsförslag 10 januari 2019.
Motion, inkommen 20 mars 2018.
Kultur- och fritidsnämnden 24 oktober, § 141.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0365

Svar på motion om hundrastgårdar på alla
serviceorter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om hundrastgårdar på alla serviceorter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) föreslår bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har inkommit med motion om att kommunfullmäktige
ska besluta om att det ska anläggas en hundrastgård i varje serviceort i
kommunen. Motionären anger att det dels handlar om att ha en geografisk
spridning på hundrastgårdarna, dels som skydd för vilda fåglar och djur
som annars riskerar att störas eller skadas av lösspringande hundar.
Kultur- och fritidsnämnden har avstått från att yttra sig över motionen då
frågan ligger utanför deras kompetensområde.
Hamn- och gatunämnden avstyrker motionen med hänvisning till att de
hundrastgårdar som anlagts under 2017 ska utvärderas under 2019 och att
ytterligare hundrastgårdar kommer hanteras och prioriteras enligt gällande
investeringsprocess.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 februari 2019, § 58.
Beslutsförslag 10 januari 2019.
Hamn- och gatunämnden 19 november 2018, § 127.
Kultur- och fritidsnämnden 24 oktober 2018, § 138.
Motion, inkommen 18 juni 2018.
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Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret delar hamn- och gatunämndens bedömning
att befintliga hundrastgårdar först behöver utvärderas och att eventuella
nyanläggningar därefter ska hanteras enligt gällande investeringsprocess.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0230

Svar på motion om att anlägga en ny
hundrastgård vid Ringvägen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att anlägga en ny hundrastgård vid Ringvägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I motion från Erik Hellsborn (SD) föreslås att en ny hundrastgård anläggs
norr om Ringvägen, mitt emot Kurtinen. Motionären anser att det finns
behov av bättre belägna hundrastgårdar än de två som nyligen anlagts av
kommunen. Motionären bedömer att föreslagen placering är lämplig
eftersom platserna Kurtinen, Kärleksparken och Strandpromenaden finns
tillgängliga i områdets närhet för annan rekreation.
Kultur- och fritidsnämnden avstår från att yttra sig då motionen ligger
utanför nämndens kompetensområde.
Hamn- och gatunämnden avstyrker motionen med hänvisning till att
utvärdering av befintliga hundrastgårdar kommer att göras under 2019 och
därefter kommer nyanläggande av fler behandlas enligt gällande
investeringsprocess.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 februari 2019, § 60.
Beslutsförslag 10 januari 2019.
Hamn- och gatunämnden 19 november 2018, § 126.
Kultur- och fritidsnämnden 24 oktober 2018, § 140.
Motion, inkommen 16 april 2018.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret delar hamn- och gatunämndens bedömning
att nyanläggande av hundrastgårdar ska hanteras enligt gällande
investeringsprocess.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0298

Svar på motion om insynsskydd vid herrarnas
nakenbad
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om insynsskydd vid herrarnas nakenbad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) föreslår bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Olle Hällsnäs (SD) har inkommit med motion till kommunfullmäktige
angående insynsskydd vid herrarnas nakenbad Goda hopp.
Under 2018 har damernas nakenbad fått ett uppgraderat insynsskydd och
motionären anför att även herrarna som badar på Goda hopp är i behov av
insynsskydd. Under varma sommarkvällar samlas ofta stora folksamlingar
vid Ankaret och omkringliggande klippor för att grilla och bada. Inte sällan
återfinns många människor söder om Goda hopps cykelparkering vilket
medför att dessa människor har full och obruten utsikt över nakenbadet
och piren ut till badstegarna. Detta medför obehag för de badande på Goda
hopp.
Därav föreslår motionären:
 att ett adekvat insynsskydd monteras söder om Goda hopps
cykelparkering.
 att undersöka behovet (och i tillämpliga fall) montering av
insynsskydd även norr om cykelparkeringen.
Kultur- och fritidsnämnden avstår från att yttra sig över motionen då den
ligger utanför deras kompetensområde.
Hamn- och gatunämnden avstyrker motionen med hänvisning till att
insynsskydd enligt motionärens förslag skulle inverka alltför negativt på
landskapsbilden och troligtvis nekas bygglov.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 februari 2019, § 59.
Beslutsförslag 10 januari 2019.
Hamn- och gatunämnden 19 november 2018, § 128.
Kultur- och fritidsnämnden 24 oktober 2018, § 139.
Motion, inkommen 22 maj 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0500

Svar på motion om bidragsregler
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om bidragsregler.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Jäv
Kent Norberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) föreslår bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) inkom med motion till kommunfullmäktige i september
2018 angående bidragsregler. I motionen framgår en önskan om att
kommunen inte ska dela ut bidrag till föreningar som inte ställer upp för
den demokratiska likabehandlingsprincipen. Bakgrunden till motionen var
att Sverigedemokraterna blivet nekade att hyra en lokal av
folketshusföreningen i Varberg.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 februari 2019, § 64.
Beslutsförslag 14 januari 2019.
Kultur- och fritidsnämnden 19 december 2018, § 171.
Utredning 21 november 2018.
Motion, inkommen 18 september 2018.

Övervägande
Motionen avslås med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande.
I yttrandet framgår att det finns ett befintligt regelverk i form av
kommunala bidragsregler vilket följs vid tilldelning av bidrag till enskilda
föreningar.
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De allmänna bestämmelserna i de kommunala bidragsbestämmelserna
säger bland annat att verksamheten som erhåller bidrag ska vila på en
demokratisk och humanistisk grundsyn samt beakta de fem värdegrunder
som återfinns i den kultur- och fritidspolitiska strategin. Kriterierna för att
få bidrag till samlingslokaler säger också att den som hyr lokalerna ska ha
en humanistisk och demokratisk grundsyn.
I den mån man anser att en förening arbetar i strid med de kommunala
bidragsreglerna ska detta anmälas till kultur- och fritidsnämnden som har
att överväga rätten till att uppbära bidrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0097

Svar på motion om fler parkeringsplatser på
Östergården
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bifalla motionens första beslutssats att det ska anläggas fler
parkeringsplatser på Östergården
2. avslå motionens andra beslutssats att uppdra åt hamn- och
gatunämnden att besluta om antal och mer exakt placering av dessa
parkeringsplatser
3. uppdra åt servicenämnden att tillskapa fler parkeringsplatser på
Östergården.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har inkommit med en motion om att tillskapa fler
parkeringsplatser på Östergården. På Östergården ligger en välbesökt
lunchrestaurang, vilken utgör en viktig social mötesplats för äldre i
området. Restaurangens popularitet, i kombination med den begränsade
tillgången på parkeringsplatser i närhet till restaurangens entré, har lett till
en ansträngd parkeringssituation. Att skapa en bättre parkeringssituation
borde, enligt motionären, inte innebära alltför stora ingrepp. I motionen
föreslår därför att kommunfullmäktige ska besluta om att anlägga fler
parkeringsplatser på Östergården, samt att uppdra åt hamn- och
gatunämnden att besluta om antal och mer exakt placering av dessa
parkeringsplatser.
Motionen har skickats på remiss till hamn- och gatunämnden. Då hamnoch gatunämnden bara hanterar parkeringsplatser på allmän platsmark,
och inte på kvartersmark, har uppdraget om att svara på motionen
överlämnats till servicenämnden.
Motionen har skickats på remiss till servicenämnden. Ett yttrande inkom
till kommunstyrelsen i november 2018.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 29 januari 2019, § 37.
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Beslutsförslag, 30 november 2018.
Servicenämnden 25 oktober 2018, § 79.
Hamn och gatunämnden 18 juni 2018, § 80.
Beslutsförslag Hamn och gatuförvaltningen 16 maj 2018.
Motion, inkommen 3 februari 2017.

Övervägande
På Östergården ligger en välbesökt lunchrestaurang, vilken utgör en viktig
social mötesplats för äldre i området. Det finns redan idag många
parkeringsplatser inom området, men förhållandevis få ligger i anslutning
till restaurangens entré. Motionären anser att de långa avstånden innebär
problem för de äldre besökarna och resulterar i att många parkerar
felaktigt. Att bilar står felparkerade längs vägkanten och på platser
reserverade för hemtjänstens fordon påverkar framkomligheten och
trafiksäkerheten inom området. Att skapa en bättre parkeringssituation
borde, enligt motionären, inte innebära alltför stora ingrepp. Ca 3-4 nya
parkeringsplatser i anslutning till restaurangens entré bedöms kunna göra
tillfredsställande skillnad.
Hamn- och gatunämnden ställer sig positiv till intentionerna i motionen,
men tillägger att förvaltningen inte har rådighet över
parkeringssituationen, då området inte är allmän platsmark utan istället
omfattas av kvartersmark i detaljplanen. Serviceförvaltningen ansvarar för
beslut som tas på kvartersmark inom det berörda området.
Servicenämnden ställer sig positiv till intentionerna i motionen och anser
vidare att det är möjligt att tillskapa fler parkeringsplatser i anslutning till
restaurangen vid Östergården. Serviceförvaltningen ansvarar för de beslut
som tas på kommunens fastighetsmark där de i motionen omnämnda
parkeringsplatserna är belägna. Servicenämnden har därför tillstyrkt
motionen och föreslår överlämna uppdraget att tillskapa fler
parkeringsplatser till serviceförvaltningen 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 52

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

34

Dnr KS 2018/0323

Svar på motion om förbud mot böneutrop på
offentliga platser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om förbud mot böneutrop på offentliga platser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Olle Hällnäs (SD) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (-) har inkommit med motion om att förbjuda böneutrop
på offentliga platser i Varbergs kommun. Han menar att kommunen måste
undvika islamisering eftersom religiös fundamentalism skapar stora
motsättningar och många gånger leder till våldsamma sammanstötningar.
Han vill därför att det i de lokala ordningsföreskrifterna görs ett tillägg om
att böneutrop genom högtalare eller liknande, som riktar sig till personer på
offentliga platser, är förbjudet.
Motionen har skickats på remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden och
byggnadsnämnden, vilka inte har haft något att yttra sig om i frågan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 29 januari 2019, § 36.
Beslutsförslag 2 januari 2019.
Byggnadsnämnden 25 oktober 2018, § 292.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 26 juni 2018.
Motion, inkommen 28 maj 2018.

Övervägande
Frågan om förbud mot böneutrop har diskuterats i flera kommuner och
även i riksdagen. Konstitutionsutskottet lämnade ett betänkande,
2017/18:KU34, angående bland annat böneutrop och religionsfrihet, där
det vidhåll sitt tidigare ställningstagande att avstyrka motioner som syftade
till att förbjuda böneutrop (frågan hade varit uppe senast 2016, men även
tidigare). Också Riksdagen avstyrkte sedermera i maj 2018 motionerna om
att förbjuda böneutrop. Utskottet framhöll att bestämmelserna i 2 kap.
regeringsformen innebär att både religionsfrihet och föreningsfrihet är
grundlagsfästa och att ett förbud skulle gå emot dessa. Utskottet var också
tydligt med att det förväntade sig att olika samfund och myndigheter,
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såsom kommuner, förde dialog för att nå en lösning gällande böneutrop
som skulle vara hållbar och tillfredställande för alla parter.
11 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Varbergs kommun, antagna i
kommunfullmäktige § 189/2012, säger att Information, reklam,
propaganda eller andra budskap, som riktar sig till personer på offentliga
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
polismyndigheten. Högtalarutsändningar är alltså reglerade via lokala
ordningsföreskrifter och nationella lagar, och det är polismyndigheten som
ger tillstånd till sådana förfrågningar.
Med bakgrund i ovanstående föreslår kommunkansliet kommunfullmäktige
att avslå motion om förbud mot böneutrop på offentliga platser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 53

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 30 januari – 26
februari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Dnr KS 2018/0005-202
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 17 januari 2019 om yttrande
över ansökan om bygglov för ombyggnad, tillbyggnad och utökning av
parkering med infart på fastigheten Vrångabäcken 1.
Dnr KS 2019/0005-8
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 17 januari 2019 om yttrande
över ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad inom
fastigheten Bläshammar 5:23.
Dnr KS 2019/0005-10
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 17 januari 2019 om yttrande
över ansökan om bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad inom
fastigheten Getterön 2:30.
Dnr KS 2019/0005-11
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 17 januari 2019 om yttrande
över ansökan om bygglov för ändrad användning inom fastigheten
Smältugnen 5.
Dnr KS 2019/0005-12
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 17 januari 2019 om yttrande
över ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten
Bua 5:27.
Dnr KS 2019/0005-13
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 17 januari 2019 om yttrande
över ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad inom
fastigheten Trönningenäs 5:50.
Dnr KS 2019/0005-19
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 31 januari 2019 om yttrande
över ansökan om bygglov för plank inom fastigheten Munkagård 1:207.
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Dnr KS 2019/0005-20
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 31 januari 2019 om yttrande
över ansökan om bygglov för skylt inom Vabränna 3:37.
Dnr KS 2019/0005-28
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 6 februari 2019 om yttrande
över ansökan om bygglov för nybyggnad av simhall, badanläggning inom
fastigheten Getakärr 2:21 och 4:1, Stenåsavägen Håsten.
Dnr KS 2019/0005-30
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 7 februari 2019 om yttrande
över ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring, flerbostadshus
(DHR-gården) Getterön 2:1.
Dnr KS 2019/0005-32
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 8 februari 2019 om yttrande
över ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom
fastigheten Tofta 7:3.
Dnr KS 2019/0005-33
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 8 februari 2019 om yttrande
över ansökan om bygglov för tillbyggnad av verksamhet (Joels brygga)
Träslövs Hamn 1:1.
Dnr KS 2018/0058-7
Markförvaltarens delegeringsbeslut 21 januari 2019 om försäljning av
Skällinge 1:125.
Dnr KS 2012/0472-54
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 22 januari 2019 om
överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna Trönninge
11:2 och 32:8.
Dnr KS 2019/0055-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut 23 januari 2019 om arrenderätt
avseende upplåtelse av mark för jordbruk/bete inom del av Trönninge 11:3
och 12:3.
Dnr KS 2019/0009-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut 28 januari 2019 om säsongsarrende för
bete inom del av Spannarp 21:20.
Dnr KS 2019/0009-2
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Markförvaltarens delegeringsbeslut 28 januari 2019 om säsongsarrende för
jordbruk inom del av Spannarp 23:23 och 21:20.
Dnr KS 2019/0009-3
Markförvaltarens delegeringsbeslut 28 januari 2019 om säsongsarrende för
jordbruk inom del av Spannarp 11.36.
Dnr KS 2019/0009-7
Markförvaltarens delegeringsbeslut 29 januari 2019 om säsongsarrende för
jordbruk/bete inom del av Veddige 33:3.
Dnr KS 2019/0009-9
Markförvaltarens delegeringsbeslut 4 februari 2019 om säsongsarrende för
jordbruk/bete inom del av Tvååker-Ås 2:8.
Dnr KS 2019/0009-10
Markförvaltarens delegeringsbeslut 4 februari 2019 om säsongsarrende för
jordbruk inom del av Träslöv 9:28.
Dnr KS 2019/0009-11
Markförvaltarens delegeringsbeslut 4 februari 2019 om säsongsarrende för
jordbruk inom del av Värö-Backa
9:2 och 9:6.
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Ks § 54

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden från och med 30 januari – 26
februari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2019/0019-1
Räddningstjänsten Väst protokoll 14 januari 2019.
Dnr KS 2019/0073-1
Socialnämndens remissvar 23 januari 2019 till Justitiedepartementet om
Betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap.
Dnr KS 2018/0646-2
Socialnämndens remissvar 23 januari 2019 till Socialdepartementet om
Promemoria om ändring av övergångsbestämmelser för behörighet inom
socialtjänstens barn- och ungdomsvård.
Dnr KS 2018/0621-4
Socialnämndens yttrande 23 januari 2019 till kommunens revisorer om
Granskning av socialnämndens anpassning till ny lagstiftning och praxis.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

