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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 18.00-20.45
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Ulrika Eriksson (M)
Hanna Netterberg (M)
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Anne Tano (M)
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Annsofi Aurell (M)
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Reine Antonér (M)
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Harald Lagerstedt (C)
Christian Persson (C)
Christofer Bergenblock (C)
Lena Språng (C)
Stefan Stenberg (C)
Anna-Karin Gustafsson (C)
ViviAnne Johansson (C)
Johan Rosander (MP)
Linnea Sandahl (MP)
Stefan Edlund (MP)
Madeleine Bagge (MP), § 108-118
Martin Bagge (MP), § 119-124
Mikael Bonde (L)
Karl-Johan Wiktorp (L)
Tobias Carlsson (L)
Marianne Nord-Lyngdorf (L)
Roger Kardemark (KD)
Björn Jonasson (KD)

Övriga deltagare

Marcus Andersson, kommunsekreterare

Utses att justera

Ulrika Eriksson (M) och Andreas Feymark (SD)
Ersättare Jeanette Qvist (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 27 juni 2017

Jana Nilsson (S)
Rita Wiberg (S)
Morgan Fagerström (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Tomas Johansson (S)
Linda Berggren (S)
Roland Ryberg (S)
Jenny Serey (S)
Erik Rask (S)
Ing-Marie Berggren (S)
Lennart Johansson (S)
Jeanette Qvist (S)
Lennart Isaksson (S)
Ulla Svenson (S)
Gösta Johansson (S)
Julia Nord Axelsson (S)
Peter Stoltz (S)
Vivi-Anne Karlsson (S)
Jenny Bolgert (S)
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Ingmari Carlsson (V)
Olle Hällnäs (SD)
Erik Hellsborn (SD)
Tore Johansson (SD)
Andreas Feymark(SD)
Jörgen Pejle (SD)
Helén Alexborn (SD)
Lennart Liljegren (SPI)
Anita Svensson (SPI)
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Paragraf

108-124

Andreas Feymark (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

20 juni 2017

Datum då anslaget sätts upp

28 juni 2017

Datum då anslaget tas ned

20 juli 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Marcus Andersson
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Dnr KS 2017/0114

Allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anse frågorna besvarade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Cecilia Rönn ställer frågor om hur Varbergs kommun systematiskt arbetar
med att förebygga sexuella övergrepp mot barn.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Micael Åkesson (M) svarar på
frågorna.
Eino Josefsson ställer frågor om felanmälningsmöjligheter via Internet.
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på
frågorna.
Per-Erik Wikström ställer frågor om planeringsprocessen i Varbergs
kommun.
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på
frågorna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0313

Ledamöternas frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anse frågorna besvarade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Madeleine Bagge (MP) ställer fråga om dricksvatten används för
fasadtvättning på fastigheterna i Brunnsberg.
Varbergs Bostads AB:s ordförande Annsofi Aurell (M) svarar på frågan.
Madeleine Bagge (MP) ställer frågor om valet av kemiska
bekämpningsmedel.
Varberg Energi AB:s ordförande Reine Antonér (M) svarar på frågorna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0416

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

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) har 16 juni 2017 lämnat motion om fri
sommarsimskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0417

Motion från Olle Hällnäs (SD) om att införa
motionsregister på kommunens hemsida.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) har 16 juni 2017 lämnat motion om att införa
motionsregister på kommunens hemsida.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 0217/0423

Motion från Olle Hällnäs (SD) om att utvärdera
bufféservering.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) har 20 juni 2017 lämnat motion om att utvärdera
bufféservering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Entledigande av ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Hanna Nyström (S) från uppdraget som ersättare i miljöoch hälsoskyddsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hanna Nyström (S) har i skrivelse 14 juni 2017 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hanna Nyström
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0217

Tertialrapport Varbergs kommun januari-april
2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna tertialrapport för Varbergs kommun januari-april 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har med underlag från nämnder och styrelser
sammanställt kommunens tertialrapport avseende perioden januari till
april 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 30 maj 2017, § 140.
Arbetsutskottet 30 maj 2017, § 320.
Beslutsförslag 8 maj 2017.
Tertialrapport 2017 – Varbergs Kommun.
Nämndernas inrapporterade underlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och bolag
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0245

Begäran om överföring av resterande Psynkprojektmedel avseende år 2017 och 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja en fortsättning av Psynk-projektet under åren 2017 och 2018
2. bevilja projektmedel till barn- och utbildningsnämnden om totalt 3,4
miljoner kronor att utnyttjas under perioden 2017-2018
3. anslaget administreras av barn- och utbildningsnämnden för
disponering av de tre nämnderna kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden
4. finansiering sker genom ianspråktagande av kommunens resultat 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare avsatt 10 miljoner kronor under perioden
2013-2016 till projektet Psykisk hälsa - synkronisering av våra insatser i
skola, socialtjänst hälso- och sjukvård, Psynk. Projektet infördes för att
möta utvecklingen av den psykiska hälsan i ett treårigt samarbetsprojekt i
samverkan mellan socialförvaltningen, barn-och utbildningsförvaltningen
och kultur-och fritidsförvaltningen. Projektet blev Psynk, som står för
synkronisering av insatser för barn och ungas psykiska hälsa. Med Psynk
skapades en Varbergsmodell i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa
hos barn och ungdomar mellan 0-22 år. Riskområden och specifika
målgrupper identifierades, prioriterades och beslut togs av projektets
styrgrupp.
Projektets mål var att få ett förbättrat arbetssätt kring barn och ungas hälsa
som på sikt ska leda till att barn och unga i Varberg mår bättre, vilket
beräknas minska kostnaderna för samhället.
Projektet har nu slutredovisats och socialnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har godkänt
slutrapporten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 30 maj 2017, § 141.
Arbetsutskottet 23 maj 2017, § 303.
Beslutsförslag 26 april 2017.
Socialnämnden 23 mars 2017, § 43.
Barn- och utbildningsnämnden 3 april 2017, § 54.
Kultur- och fritidsnämnden 22 mars 2017, § 30.
Psynk slutrapport 19 december 2016.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Övervägande
Socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden önskar gemensamt fortsätta med Psynk-projektet genom att
arbeta med tre underdelar: Be right back, Skolfam samt Övergångar och
inkludering. Arbetet beräknas pågå under åren 2017-2018 till totalbeloppet
3,4 miljoner kronor.
Anslaget administreras av barn- och utbildningsnämnden för disponering
av kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 116
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Dnr KS 2017/0365

Försäljning av Åkaren 3, 11 och 13
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna upprättat köpekontrakt där kommunen försäljer Åkaren 3, 11
och 13 till Varbergs Bostads AB till en köpeskilling av 20 miljoner
kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Inom kvarteret Åkaren finns tre kommunala fastigheter. Åkaren 3 och 11 är
idag obebyggda och inrymmer delvis tillfälliga parkeringsplatser. Åkaren 13
är bebyggd och inrymmer främst olika typer av lägenheter.
Åkaren står idag inför ett vägskäl då fastigheten är i behov av stora reinvesteringsåtgärder. Besiktning av Åkaren 13 har utförts av serviceförvaltningen med bedömningen att kostnader för akuta åtgärder uppgår till cirka
5 miljoner kronor. För fastigheten finns det ett föreläggande gällande en
inte godkänd obligatorisk ventilationskontroll. Byggnadsnämnden har
utfärdat en dispens vilken är giltig till och med 1 januari 2019.
Ovan beskrivna åtgärder är endast de mest akuta och innebär inte nödvändigtvis att fastigheten efter dessa åtgärder kommer att uppfylla ställda
myndighetskrav. Därför planeras en omfattande ROT-renovering (ROT står
för renovering, ombyggnad och tillbyggnad).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 30 maj 2017, § 134.
Arbetsutskottet 20 maj 2017, § 322.
Beslutsförslag 11 maj 2017.
Köpekontrakt avseende Åkaren 3, Åkaren 11 och Åkaren 13 inklusive
bilagor.
Byggnadsnämnden 30 mars 2017, § 201.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Övervägande
Åkaren 13 bör i samband med en ROT-renovering anpassas för att inrymma
fler bostäder parallellt med att de obebyggda fastigheterna på Åkaren exploateras. I linje med beslut om renodling av fastighetsägandet inom
Varbergs kommun samt Varbergs Stadshus AB bör Åkaren försäljas till
Varbergs Bostads AB.
Vid en försäljning av fastigheterna inom Åkaren till Varbergs Bostads AB
säkerställs betydelsefulla inriktningar inom kommunens
förtätningsstrategi.
Åtgärden är i linje med prioriterat mål om ökad bostadsförsörjning och det
skapas goda förutsättningar för en högre exploateringsgrad inom kvarteret,
samtidigt som kommunen säkerställer att det tillskapas hyresrätter inom
stadskärnan.
Inför kommande renoveringsprojekt hanterar Varbergs Bostads AB evakueringen av befintliga tillsvidarekontrakt i enlighet med hyreslagen. Evakuering av akutboendet och sociala kontrakt hanteras gemensamt av socialförvaltningen och serviceförvaltningen. Arbetet med evakuering förankras
inom respektive nämnd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Servicenämnden
Socialnämnden
Varbergs Bostad AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 117
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Dnr KS 2017/0232

Antagande av nya verksamhetsområden för VA i
Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. utvidga verksamhetsområden för VA genom tillägg av fastigheterna
Duveslätt 2:75 och 2:9, Galtabäck 2:9-2:12, Tvååker-Ås 4:45,
4:114-4:117 del av s:30, Lindås 1:43, Lindås 1:45, Löftaskog 1:7-1:11,
Smedsgård 1:7, Stråvalla-Kärra 2:57, Tofta 6:34-6:36, Ullebo 6 och 10,
Valinge kyrka, Vare 4:17 och 4:8, Vreten 1 och 2 Mantalet 1 och 2,
Årnäs 3:135, Årnäs 4:79-4:80, Åsby 5:8, Åskloster 1:91, på sätt som
framgår av kartmaterial, bilaga A
2. inrätta verksamhetsområden för VA genom tillägg av fastigheterna
Träslöv 30:1, Tvååker 12:66, Munkagård 1:57, Smeakalles äng,
Spannarp 11:50 med flera, Stenen Etapp B och C, Torpa-Kärra 7:28 med
flera, Trönninge skola och IP, samt Trönningenäs etapp CI och CA, på
sätt som framgår av kartmaterial, bilaga B.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Huvudmannen för VA-verksamheten i Varberg kommun vill inrätta
verksamhetsområden för VA. Ärendet gäller att inrätta nya
verksamhetsområden där exploatering har skett de senaste åren eller
nyanslutningar skett i det befintliga verksamhetsområdets närhet.
Verksamhetsområden definieras enligt Lagen om allmänna vattentjänster
§ 1 som, "verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller
flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän vaanläggning". Ansvaret för att inrätta verksamhetsområdet åligger
kommunen och inte huvudmannen, i enlighet med Lagen om allmänna
vattentjänster § 6;
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang
för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses
i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Nya verksamhetsområden tas upp för beslut en gång per år eller vid
särskilda tillfällen om en utbyggnad kräver detta. Verksamhetsområdena
delas in i nyttigheterna spillvatten, dricksvatten och dagvatten. Föreslagna
och sedan tidigare antagna verksamhetsområden framgår i ärendets
bilagor.
Det är två olika typer av områden där beslut behöver fattas, dessa
kategoriseras enligt följande:
Kategori A: beslut om införlivande i verksamhetsområde för fastigheter i
anslutning till befintliga verksamhetsområden. Gäller normalt ett färre
antal fastigheter som ej är framdrivna av exploatering.
Kategori B: bekräftelse av införlivande i verksamhetsområde av
exploateringsområden utgående från detaljplan som vunnit laga
kraft.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 30 maj 2017, § 146.
Arbetsutskottet 9 maj 2017, § 281.
Beslutsförslag 12 april 2017.
Varberg Vatten AB 28 februari 2017, § 16.
Kartor bilaga A och B.

Övervägande
Kommunkansliet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta
verksamhetsområden för VA och att utvidga ett antal befintliga
verksamhetsområden för VA i enlighet med förslag från Varberg Vatten AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varberg Vatten AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0173

Redovisning av verkställda uppdrag - april 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna redovisning av verkställda uppdrag samt förslag på uppdrag
att avskriva, enligt Verkställda uppdrag, 6 april 2017
2. vid redovisning av pågående uppdrag ska tidsangivelse för förväntat
färdigställande av uppdragen anges.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Som ett led i kommunens interna uppföljning och kontroll har kommunkansliet sammanställt samtliga uppdrag som kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller arbetsutskottet gett och som har verkställts. Bilagt
finns även förslag på ett fåtal ärenden som av olika anledningar bör
avskrivas.
30 uppdrag har verkställts:
- KS 2015/0255
- KS 2016/0286
- KS 2015/0461
- KS 2015/0117
- KS 2014/0524
- KS 2015/0545
- KS 2014/0199
- KS 2016/0070
- KS 2015/0255
- KS 2015/0179
- KS 2015/0109
- KS 2014/0457
- KS 2013/0074
- KS 2012/0548
- KS 2016/0507
- KS 2014/0540
- KS 2012/0019
- KS 2011/0357
- KS 2013/0148
- KS 2013/0149
- KS 2013/0273
- KS 2016/0445
- KS 2013/0272
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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KS 2016/0287
KS 2016/0287
KS 2011/1036
KS 2016/0213
KS 2013/0294
KS 2016/0026
KS 2015/0109

Två uppdrag föreslås avskrivas:
- KS 2014/0305
- KS 2010/0015
Det finns utöver dessa uppdrag några uppdrag som redan redovisats till
kommunfullmäktige tidigare genom separata ärenden, exempelvis KS
2014/0199 om att ge servicenämnden i uppdrag att utreda förutsättningar
för en samordnad varudistribution i Varberg, eller KS 2015/0324 om att ge
i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda framtida pensionskostnadsutveckling och hantering av extra pensionsavsättning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 30 maj 2017, § 145.
Arbetsutskottet 16 maj 2017, § 292.
Beslutsförslag 6 april 2017.
Verkställda uppdrag, 6 april 2017.
Pågående uppdrag, 6 april 2017.
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 163.
Beslutsförslag 3 mars 2017.
Verkställda uppdrag, 3 mars 2017.
Pågående uppdrag, 3 mars 2017.

Övervägande
Kommunkansliet anser att bilagda uppdrag har verkställts eller bör
avskrivas, och föreslår därmed kommunfullmäktige att göra detsamma.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KS 2016/0334

Svar på motion om en förskola som följer
Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jana Nilsson (S), Rita Wiberg (S), Morgan Fagerström (S)
Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S),
Roland Ryberg (S), Jenny Serey (S), Erik Rask (S), Ing-Marie Berggren (S),
Lennart Johansson (S), Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Ulla
Svenson (S), Gösta Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), Peter Stoltz (S),
Vivi-Anne Karlsson (S), Jenny Bolgert (S), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
reserverar sig mot beslutet.
Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD), Andreas
Feymark (SD), Jörgen Pejle (SD) och Helén Alexborn (SD) reserverar sig
mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Bolgert (S), Jeanette Qvist (S), Andreas Feymark (SD), Jana
Nilsson (S) och Olle Hällnäs (SD) föreslår bifall till motionen.
Micael Åkesson (M), Ann-Charlotte Stenkil (M) och Christofer
Bergenblock (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Jenny Bolgert (S) med fleras förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 31 jaröster och 30 nej-röster.
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Ja röstar Ulrika Eriksson (M), Hanna Netterberg (M), Nevrie B
Suleyman (M), Anne Tano (M), Andreas Björklund (M), Antonio Diaz (M),
Annsofi Aurell (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Erland Linjer (M), Sven
Andersson (M), Micael Åkesson (M), Peter Sjöholm (M), Reine
Antonér (M), Gösta Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C), Christian
Persson (C), Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C), Stefan
Stenberg (C), Anna-Karin Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C), Johan
Rosander (MP), Linnea Sandahl (MP), Stefan Edlund (MP), Martin
Bagge (MP), Mikael Bonde (L), Karl-Johan Wiktorp (L), Tobias
Carlsson (L), Marianne Nord-Lyngdorf (L), Roger Kardemark (KD) och
Björn Jonasson (KD).
Nej röstar Jana Nilsson (S), Rita Wiberg (S), Morgan Fagerström (S)
Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S),
Roland Ryberg (S), Jenny Serey (S), Erik Rask (S), Ing-Marie Berggren (S),
Lennart Johansson (S), Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Ulla
Svenson (S), Gösta Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), Peter Stoltz (S),
Vivi-Anne Karlsson (S), Jenny Bolgert (S), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S),
Lars-Åke Erlandsson (V), Ingmari Carlsson (V), Olle Hällnäs (SD), Erik
Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD), Andreas Feymark(SD), Jörgen
Pejle (SD), Helén Alexborn (SD), Lennart Liljegren (SPI) och Anita
Svensson (SPI).

Beskrivning av ärendet
Jeanette Qvist (S) har lämnat motion om att Varbergs kommun ska
organisera sin förskoleverksamhet utifrån Skolverkets riktmärke gällande
barngruppers storlek i förskolan.
2016 kom Skolverket med nya riktmärken för barngruppers storlek.
Skolverkets nya riktmärken för barn i åldrarna 1-3 år är 6-12 barn per
grupp och för barn i åldrarna 4-5 år 9-15 barn per grupp. Storleken på
barngrupper i förskolan i Sverige är i genomsnitt 16,7 barn per grupp och
för Varbergs kommun är siffran 16,6 barn per grupp.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 30 maj 2017, § 132.
Arbetsutskottet 2 maj 2017, § 258.
Beslutsförslag 25 januari 2017.
Barn- och utbildningsnämnden 7 november 2016, § 165.
Motion inkommen 21 juni 2016.

Övervägande
Det är en angelägen och viktig fråga som lyfts fram i motionen. Det är också
i enlighet med de satsningar som görs gällande pedagogers utbildning och
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kompetens samt det utvecklingsarbete som pågår med att skapa mindre
barngrupper. Nämnden ser positivt på Skolverkets nya riktlinjer som ett
stöd i det fortsatta arbetet med att ha kvar och utveckla en kvalitativ
förskola. Gruppstorleken som en enskild faktor är dock inte tillräcklig
förutsättning för god kvalité i förskolan. Den viktigaste kvalitetsfaktorn i
förskolan för att utveckla verksamheten utifrån de nationella
styrdokumenten är personalens utbildning och kompetens. Antalet
pedagoger i gruppen är av stor betydelse tillsammans med gruppstorlek,
barngruppens sammansättning samt förskolans lokaler och
utomhusmiljöns anpassning till verksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Reservation från den Socialdemokratiska KF-gruppen i
ärendet "Svar på motion om att kommunen ska
organisera förskoleverksamheten utifrån skolverkets
riktmärke gällande barngruppers storlek i förskolan",
KF 17 06 20
Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag i "Motion om att Varbergs
kommun ska organisera sin förskoleverksamhet utifrån skolverkets
riktmärke gällande barngruppers storlek i förskolan".
Socialdemokraterna reserverar sig mot den borgerliga alliansens och
Miljöpartiets, beslut att avslå motionen. Vi anser att det vore självklart att
Varbergs kommun organiserar förskoleverksamheten efter skolverkets
riktmärke som bygger på aktuell forskning som säger att barngrupperna
bör ligga inom spannet 6-12 barn för 1-3 åringar och 9-15 barn per grupp
för 4-5 åringar för att säkerställa en förskola av god kvalité. I Varberg har
barngruppernas storlek minskat markant (från 16.7 barn per grupp år 2015
till 15.6 år 2016) med hjälp av den socialdemokratiskt ledda regeringens
statsbidrag.
Barn- och utbildningsförvaltningen är positiv i sitt svar till men ser inte det
som realistiskt att minska barngruppernas storlek till riktmärket utan att
nya pengar tillskjuts till nämnden. I barn- och utbildningsnämnden yrkade
borgarna att de också har riktmärket som ambition och att barngruppernas
storlek ska följas upp kontinuerligt. Men ändå väljer Moderaterna,
Folkpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet avslå
motionen. Detta kan inte tolkas annat än att den borgerliga alliansen och
miljöpartiet saknar viljan att ekonomiskt prioritera arbetet med att minska
barngrupperna i Varbergs kommun.
För den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Jana Nilsson (S),
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Dnr KS 2016/0091

Svar på motion om att skapa en marknadsplats
för kreativa och kulturella entreprenörer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bifalla motionens första att-sats: Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Marknad
Varberg och kulturentreprenörer utreda hur formerna för en
marknadsplats beskriven enligt ovan skulle kunna organiseras
2. avslå motionens andra att-sats: Varbergs fastighet ges därefter i
uppdrag att iordningställa lämplig lokal i centralt läge för att erbjuda
kreativa och kulturella näringar en sådan marknadsplats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Berggren (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Linda Berggren (S) har i motion daterad 14 februari 2016 föreslagit att en
marknadsplats för kreativa och kulturella entreprenörer skapas i Varberg.
Motionären skriver att det är viktigt att kreativa och kulturella näringar får
möjlighet att vara en drivkraft för lokal och regional utveckling, både för att
det gynnar samhället i stort men också för att det gynnar ekonomisk tillväxt. Motionären yrkar att en utredning tillsätts för hur formerna för en
marknadsplats för kreativa entreprenörer skulle kunna organiseras samt att
Varbergs Fastighets AB därefter får i uppdrag att iordningställa en lämplig
lokal i centralt läge för en sådan marknadsplats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 30maj 2017, § 149.
Arbetsutskottet 2 maj 2017, § 260.
Beslutsförslag 8 februari 2017.
Motion daterad 14 februari 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0150

Svar på motion om att införa kommunala
trygghetsvärdar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD), Andreas
Feymark (SD), Jörgen Pejle (SD) och Helén Alexborn (SD) reserverar sig
mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till motionen.
Harald Lagerstedt (C), Tobias Carlsson (L), Jana Nilsson (S) och Christofer
Bergenblock (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har motionerat om att kommunen bör införa kommunala ordningsvakter, så kallade trygghetsvärdar. Ordningsvakterna, som
föreslås anställas i egen regi eller tas in via vaktbolag, ska enligt motionen
bland annat bidra till att avskräcka brott, bidra till ökad trygghet samt
omedelbart tillhandahålla skydd för personer som upplever sig hotade.
Som andra exempel där kommuner använder ordningsvakter nämner motionen Vänersborg, Österåker, Stockholms tunnelbana samt Nordstan i
Göteborg. Inledningsvis hänvisas till brottsförebyggande rådets, BRÅ, rapport om brott, upplevd trygghet med mera, dock utan att redovisa några
uppgifter från rapporten. BRÅ:s rapport används även som underlag av
polisen och kommunen i det gemensamma arbetet med folkhälso- och
trygghetsrådet samt satsningen Trygg i Varberg.
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Trygghet och brottslighet
Varberg ligger under snittet för hela riket och länet när det gäller totalt
antal anmälda brott, BRÅ. Under 2016 inkom totalt 6356 anmälningar till
polisen, av dessa är 5294 anmälningar om brott. Resterande anmälningar
handlar exempelvis om förlorat gods, försvunnen person med mera. Dessa
räknas inte in som brottslighet.
De vanligaste anmälningarna som inkommit från allmänheten är:
• Tillgrepp av ej motordrivet fordon, 490 anmälningar
•

Stöld och snatteri utan inbrott, 214 anmälningar

•

Skadegörelse på motordrivet fordon, 203 anmälningar

•

Stöld ur/från motordrivet fordon, 178 anmälningar

Vad görs i Varberg i dag?
Det finns idag en särskild överenskommelse mellan kommun och polis som
lyfter prioriterade fokusområden. Utifrån överenskommelsen har polisen
sedan arbetat fram en gemensam handlingsplan tillsammans med
kommunens förvaltningar.
Planen bygger på den gemensamma problem-/lägesbilden som är
framtagen för Varberg utifrån statistik, förvaltningars behov och den
medborgardialog som polisen haft inför årets handlingsplan.
Utöver denna finns de så kallade medborgarlöftena för 2017, en
överenskommelse mellan kommunen och polisen i Varberg.
Vid behov används redan idag även för säkerhet och trygghet exempelvis
ökad polisnärvaro, polisens volontärer samt väktarrondering, som kommunen betalar för när det gäller kommunala objekt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 30 maj 2017, § 150.
Arbetsutskottet 16 maj 2017, § 295.
Beslutsförslag 26 april 2017.
Medborgarlöfte Varbergs kommun 2017.
Överenskommelse 2016-2017 mellan Varbergs kommun och Polisen,
lokalpolisområde Varberg.
Handlingsplan 2017.
Motion inkommen 23 februari 2017.
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Övervägande
Då mängden våldsbrott minskar generellt, då Varberg ligger på en, i relation till både Halland och riket, redan låg nivå av brottslighet och då satsningar på trygghetsområdet görs inom befintlig samverkan mellan kommun
och polis föreslås motionen avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0207

Svar på motion om rondell och övergångsställe
i Derome
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen eftersom det är påbörjat ett arbete enligt motionens
intentioner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har inkommit med motion om rondell och
övergångsställe i Derome. Väg 41 löper igenom Derome både med tung och
lätt trafik, cyklister och människor som korsar vägen med risk för livet.
Enligt motionären finns problem att ta sig över 41:an på ett säkert sätt, det
finns ingen säker övergång någonstans. Olyckor med personskador är inte
ovanliga trots att farten är sänkt vid korsningen 41 och väg 854.
Motionären yrkar att
• fullmäktige beslutar att Varbergs kommun ska stöta på vägverket så
att en rondell byggs vid korsningen 41:an och väg 853 vid Eklöws i
Derome.
• fullmäktige besluta om att Varbergs kommun ska stöta på vägverket
så att en säker övergång görs för cyklister och gående som måste
korsa 41:an i Derome.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 30 maj 2017, § 151.
Arbetsutskottet 23 maj 2017, § 313.
Beslutsförslag 25 april 2017.
Motion inkommen 14 mars 2017.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret föreslår avslag på motionen eftersom
kontakter har tagits med Trafikverket och arbete med åtgärdsvalsstudie,
ÅVS, har startat, vinter/vår 2017. I den pågående ÅVS:en för korsning väg
41 och 845 studeras bland annat vilka brister som finns och vilka åtgärder
som behöver göras för att öka bland annat trafiksäkerheten. Studien
beräknas vara klar i juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kf § 123

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 9 maj – 7 juni
2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2015/0181-68
Dnr KS 2015/0182-62
Länsstyrelsens beslut den 9 maj 2017 om dispens från
fridlysningsbestämmelserna i 6 och 8 §§ artskyddsförordningen (2007:845)
avseende vanlig groda, vanlig padda, mindre vattensalamander och kalvnos
- ny sträckning av järnväg i Varberg.
Dnr KS 2015/0181-69
Dnr KS 2015/0182-63
Arkeologernas rapport om arkeologisk förundersökning –Varbergstunneln,
Västkustbanan, Varberg-Hamra, 15 lokaler.
Dnr KS 2012/0241-44
Länsstyrelsens beslut den 23 maj 2017 om att upphäva kommunens
antagandebeslut av detaljplan för Duveslätt 1:3 med flera.
Dnr KS 2015/0181-81
Länsstyrelsens beslut den 7 juni 2017 om tillsyn enligt 11 kap 10 § plan- och
bygglagen (PBL 2010:900), ingen överprövning av kommunens beslut,
detaljplan för Västkustbanan, norra och södra delen.
Dnr KS 2015/0182-73
Länsstyrelsens beslut den 7 juni 2017 om tillsyn enligt 11 kap 10 § plan- och
bygglagen (PBL 2010:900), ingen överprövning av kommunens beslut,
detaljplan för Västkustbanan, bergtunneldelen.
Dnr KS 2017/0403-1
Tertialrapport för perioden 1 januari – 30 april 2017, Samordningsförbundet Halland.
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Kf § 124

Sommarhälsning
Kommunfullmäktiges ordförande Gösta Bergenheim (M) önskar samtliga
en trevlig sommar.
Vice ordförande ViviAnne Johansson (C) önskar ordföranden detsamma å
ledamöternas vägnar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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