Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-03-20

Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 18.00-22.35

Beslutande

Gösta Bergenheim (M), ordförande
ViviAnne Johansson (C),
1:e vice ordförande
Vivi-Anne Karlsson (S),
2:e vice ordförande
Ulrika Eriksson (M)
Antonio Diaz (M)
ersätter Hanna Netterberg (M)
Nevrie B Suleyman (M)
Andreas Björklund (M)
ersätter Anne Tano (M)
Lennart Andrén (M)
Martin Svensson (M)
Margit Kastberg (M)
ersätter Annsofi Aurell (M)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Erland Linjer (M)
Sven Andersson (M)
Micael Åkesson (M)
Peter Sjöholm (M)
Reine Antonér (M)
Harald Lagerstedt (C)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Christofer Bergenblock (C)
Lena Språng (C)
Stefan Stenberg (C)
Anna-Karin Gustafsson (C)
Johan Rosander (MP)
Martin Bagge (MP)
ersätter Linnea Sandahl (MP)
Stefan Edlund (MP)
Madeleine Bagge (MP)
Karl-Johan Wiktorp (L)
ersätter Mikael Bonde (L)
Margareta Bernås (L)
ersätter Mattias Ahlström (L)
Tobias Carlsson (L)
Marianne Nord-Lyngdorf (L)
Kerstin Hurtig (KD)
Björn Jonasson (KD)

Jana Nilsson (S)
Roland Ryberg (S)
Morgan Fagerström (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Tomas Johansson (S)
Linda Berggren (S)
Carlos Paredes (S)
ersätter Anders Friebe (S)
Ing-Mari Berggren (S)
Eivor Blomstrand (S)
ersätter 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)
Peter Stoltz (S)
Vivi-Anne Karlsson (S)
Anton El Raai (S)
ersätter Lukas Nord Axelsson (S)
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Agnes Hultén (V)
ersätter Ingmari Carlsson (V)
Olle Hällnäs (SD)
Erik Hellsborn (SD
Tore Johansson (SD)
Jörgen Pejle (SD)
Björn Lindström (SD)
Lennart Liljegren (SPI)
Anita Svensson (SPI)
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Övriga deltagare

Marcus Andersson, kommunsekreterare
Mats Rydholm, Ventilo, § 33
Annette Wenklo, Maleryd Fastigheter, § 33
Maria Söderlund, stadsarkitekt, § 33
Åke Bendix, Varbergs Fastighetsägarförening, § 33
Ulf Carlsson, vice VD, Ringhals kärnkraftverk, § 34

Utses att justera

Kerstin Hurtig (KD) och Olle Hällnäs (SD)
Ersättare: Tomas Johansson (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 27 mars 2018

Sekreterare

Marcus Andersson

Ordförande

Gösta Bergenheim (M)

Justerande

Kerstin Hurtig (KD)
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Paragraf

Olle Hällnäs (SD)
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Dnr KS 2017/0080

Varbergs kommuns byggnadspris 2017
Varbergs kommuns byggnadspris 2017 överlämnas till Mats Rydholm,
Ventilo, och Annette Wenklo, Maleryd Fastigheter.

Juryn för Varbergs kommuns byggnadspris består av Maria Söderlund,
stadsarkitektkontoret, Clara Tholin, Varbergs Fastighetsbolag, Turid RavloSvensson och Mikael Bonde, ledamöter i kommunfullmäktige samt Åke
Bendix, Varbergs Fastighetsägarförening.
Ventilohuset har med en modern arkitektur i form och material på ett
lekfullt sätt bidragit till att sätta tonen i omvandlingsområdet utmed Birger
Svenssons väg.
Kontorshuset stod klart 1 januari 2016 med lokalytor från 120 till 1000
kvadratmeter fördelade på fyra våningsplan. Området som tidigare präglats
av verksamheter och industrier är på väg att förändras till huvudsakligen
kontors- och bostadskvarter. Ventilohuset utgör etapp 1 av 3 i kvarteret
Svärdfisken. Byggnaden knyter an i skala och karaktär till intilliggande
Vagabonds huvudkontor med en egen uttrycksfull gestalt och bidrar till att
göra en av stadens entrégator mer livfulla genom sin placering av entré,
fönsterpartier och gemensamma utrymmen i gatuplan.
Byggnaden innehåller fint gestaltade kontorslokaler med god tillgänglighet
där den sociala dimensionen med gemensamhetsytor på översta
våningsplanet med bland annat terrass och bastu ger mervärde för
hyresgästerna.
Projektet visar hög ambition med sin certifiering enligt Green Building
vilket innebär ett högt ställt krav på energibesparing och
energieffektivisering. Kraven för certifiering har bland annat påverkat
byggnadens gestaltning så att en ”solkeps” har byggts på taket för lägre
kylbehov och användningen av solceller.
Sammanfattningsvis är byggnaden ett exempel på energieffektivt byggande
med god arkitektur och helhetstänk som bidrar till väl gestaltad stadsmiljö.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0003

Allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anse frågan besvarad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Per-Erik Wikström ställer frågan om planeringsprocessen och tidplan för
fördjupning av översiktsplan för Norra kustområdet.
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Kf § 35

Information – Ringhals kärnkraftverk
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ulf Carlsson, vice VD Ringhals kärnkraftverk, informerar om produktion
2017, avveckling av Ringhals 1 och 2, samt framtida planering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0174

Motion från Turid Ravlo-Svensson (S) och Jana
Nilsson (S) om fria resor till daglig verksamhet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Turid Ravlo-Svensson (S) och Jana Nilsson (S) har 20 mars 2018 lämnat
motion om fria resor till daglig verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0173

Motion från Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) om
att införa en busslinje från/till Bua-VäröbackaVeddige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) har 20 mars 2018 lämnat motion om att
införa en busslinje från/till Bua-Väröbacka-Veddige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0172

Motion från Gösta Johansson (S) och Vivi-Anne
Karlsson (S) om bevarandeplan för Strömma
kraftverk och Strömma damm
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Gösta Johansson (S) och Vivi-Anne Karlsson (S) har 20 mars 2018 lämnat
motion om bevarandeplan för Strömma kraftverk och Strömma damm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0175

Motion från Olle Hällnäs (SD) om sommaraktiviteter vid Sjöaremossen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) har 20 mars lämnat motion om sommaraktiviteter vid
Sjöaremossen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Begäran om röstsammanräkning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Mats Eriksson (M) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
2. hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny
ersättare för Moderaterna i Varbergs kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Mats Eriksson (M) har i skrivelse 9 januari 2018 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen
Mats Eriksson
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i
valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Andreas Feymark (SD) från uppdraget som ledamot i
valnämnden
2. till ny ledamot i valnämnden utse Tobias Havasi (SD) Enelundsvägen 7,
432 97 Rolfstorp.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) har i skrivelse 27 februari 2018 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Andreas Feymark
Tobias Havasi
Valnämnden
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. till ny ersättare i valnämnden utse Stefan Edlund (MP).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 13 februari 2018, § 24, beslutat entlediga Peter
Rudhager (MP) från uppdraget som ersättare i valnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Valnämnden
Stefan Edlund
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ersättare i hamn- och
gatunämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. till ny ersättare i hamn- och gatunämnden utse Aida Mulalic,
Rödaledstigen 16, 432 53 Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 13 februari 2018, § 23, beslutat entlediga Jenny
Serey (S) från uppdraget som ersättare i hamn- och gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Aida Mulalic
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 44
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Dnr KS 2015/0141

Begäran om förlängning av förordnande för
vigselförrättare från 14 oktober 2018 till 14 april
2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. föreslå länsstyrelsen att förlänga förordnandet för följande
vigselförrättare från 15 oktober 2018 till 15 april 2019.
Inger Brosved, Bexells väg 2, 432 98 Grimeton
Kristina Hylander, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Vivianne Karlsson, Gästgivaregatan 7, 432 78 Tvååker
Peter Månelin, Garvaregatan 48, 432 45 Varberg
Carina Svarvali, Getterövägen 6, 432 93 Varberg
Christina Josefsson, Rävahallavägen 13, 432 93 Varberg
Margita Stralforss, Fastarpsvägen 20B, 1201, 432 78 Tvååker
Anette Sjöberg, Fastarp 10, 432 77 Tvååker
2. nominering av ny vigselförrättare hanteras på nästa sammanträde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) föreslår att Bertil Jagebro inte ska föreslås få förlängt
förordnande och att Stig Berntsson ska nomineras som ny vigselförrättare.
Ordföranden föreslår att nominering av ny vigselförrättare hanteras på
nästa sammanträde.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om Bertil Jagebro inte ska föreslås få förlängt
förordnande och finner det bifallet.
Ordförande ställer fråga om nominering av ny vigselförrättare ska hanteras
på nästa möte och finner det bifallet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Beskrivning av ärendet
Med anledning av att vigselförrättarnas förordnande löper ut 14 oktober
2018 ska kommunfullmäktige begära hos länsstyrelsen att förlänga
förordnandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen
Kommunkansliet
Föreslagna vigselförrättare

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 45
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Dnr KS 2017/0626

Avfallstaxa 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa att i avfallstaxa 2018 för Varbergs kommun ska ingå följande
besök till återvinningscentralen:
 helårsabonnenter 15 besök per år
 fritidsabonnenter 8 besök per år
 lägenhetsabonnemang 6 besök per lägenhet och år
2. besök därutöver debiteras med samma avgift som för företag, för
närvarande 250 kronor per besök inklusive moms
3. dessa förändringar av avfallstaxan träder i kraft i samband med att den
nya återvinningscentralen i Varberg tas i drift i november 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag.
Peter Sjöholm (M) och Nevrie Suleyman (M) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, har sedan tidigare beslutat att införa ett
gemensamt inpasseringssystem på alla återvinningscentraler. Systemet
innebär att alla abonnenter får ett besökskort som visas vid inpassering och
som är laddat med beslutat antal besök. Systemet finns sedan 2009 i
Falkenberg och ska införas i Varberg i samband med att en ny
återvinningscentral tas i drift. VIVAB vill också införa en begränsning i
antalet besök som ska ingå i avfallsabonnemanget.
Målsättningen är att en ny återvinningscentral ska vara i drift november
2018. Den nya centralen kommer vara uppdelad i två delar, en för
avfallsfraktioner som besökare ska kunna lämna utan att dra sitt
besökskort, och en för övriga fraktioner där besökskort måste dras.
Samma uppdelning kommer att gälla även på övriga återvinningscentraler.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 februari 2018, § 19.
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 53.
Beslutsförslag 25 januari 2018.
Vatten & Miljö i Väst AB 13 december 2017, § 96.

Övervägande
Själva inpasseringssystemet medför en ökad administration främst på
grund av korthanteringen. Privatpersoner kan uppleva systemet som
krångligt och att de får en försämrad service. Sammantaget bedömer
VIVAB dock att fördelarna med systemet överväger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Vatten & Miljö i Väst AB
Styrdokument

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0558

Överföring av budget och verksamhet för
mötesplatser för seniorer/äldre
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. verksamhetsansvaret för mötesplatser för äldre överförs från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden från och med 1 april 2018
2. för budget 2018 tillföra kultur- och fritidsnämnden en ramökning med
1 120 000 kronor avseende mötesplatser för seniorer/äldre
3. finansiering sker genom överföring av 1 120 000 kronor från
socialnämndens budget för 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C), Kerstin Hurtig (KD), Erland Linjer (M), AnnaKarin Gustafsson (C) och Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Turid Ravlo Svensson (S) och Jana Nilsson (S) föreslår avslag på
kommunstyrelsens förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att
utreda möjligheten att flytta verksamheten från socialnämnden till kulturoch fritidsnämnden föreslår kultur- och fritidsnämnden att
verksamhetsansvaret för mötesplatser för äldre överförs från
socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. 1 120 000 kronor föreslås
därmed också överföras från socialnämndens budget till kultur- och
fritidsnämndens budget samt att beslutet ska gälla från och med
15 mars 2018. Socialnämnden tillstyrker förslaget.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut att verksamheten överförs
från och med 15 mars 2018 måste, utifrån när kommunfullmäktige kan
hantera frågan, skjutas fram till 1 april 2018. Denna framskjutning innebär
däremot inte att det överförda beloppet ändras i och med att detta hanteras
i bokföringen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 februari 2018, § 20.
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 44.
Beslutsförslag 25 januari 2018.
Kultur- och fritidsnämnden 13 december 2017, § 144.
Socialnämnden 14 december 2017, § 183.
Utredning, 30 november 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0540

Pensionsmedelsrapport per 31 december 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna pensionsmedelsrapport per 31 december 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun pensionsmedel
och har sedan 1998 avsatt medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning.
I kommunens finanspolicy står det att kommunens låneskuld i första hand
ska reduceras. Utgångpunkten i pensionsmedelspolicyn är därmed att
återlåna 100 procent av pensionsmedelsportföljen.
Då kommunen står inför stora investeringar och behov av extern
finansiering har placerade medel avskaffats med beaktande av den rådande
marknadssituationen. Rapporten ger en sammanfattad bild om
förvaltningsresultatet per 31 december 2017.
Ekonomikontorets bedömning är att det har skett utan större
riskexponering och med god avkastning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 februari 2018, § 22.
Arbetsutskottet 13 februari 2018, § 70.
Beslutsförslag 31 januari 2018.
Pensionsmedelsrapport 31 december 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret, Merja Olmedo
Ekonomikontoret, Stefan Tengberg

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-03-20
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Dnr KS 2017/0541

Finansrapport per 31 december 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna finansrapport per 31 december 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Internbanken ska enligt finanspolicyn upprätta en rapport innehållande
information om kommunkoncernens finansiella verksamhet, sammanställa
och kontrollera finansiella risker, följa upp utfall mot limiter och säkerställa
att finanspolicy och tillämpningsanvisningar följs.
Rapporten ger en sammanfattad bild över den finansiella verksamheten och
hur den har bedrivits. Internbankens bedömning är att kommunkoncernens finansiella verksamhet har skötts inom de av kommunfullmäktige fastställda ramar på ett säkert sätt utan spekulativa inslag och
med en betryggande säkerhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 februari 2018, § 23.
Arbetsutskottet 13 februari 2018.
Beslutsförslag 31 januari 2018.
Finansrapport 31 december 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 49
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Dnr KS 2018/0013

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 24 januari 2018
med tillägget att ”de av kommunstyrelsen godkända avvikelserna ska
rymmas inom den av kommunfullmäktige beslutade totala
investeringsbudgeten för året.” läggs in under punkt 13.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar löpande med att utvärdera och
föreslå aktualiseringar av gällande reglementen och delegeringsförteckningar.
Under 2016 och 2017 har fastighetsinvesteringsprocessen reviderats och
förslaget har under hösten varit på remiss hos berörda nämnder och bolag.
I gällande investeringsprocess, antagen i kommunstyrelsen 25 juni 2013,
beskrivs att avvikelser över 10 procent eller maximalt 10 miljoner kronor
måste godkännas av kommunfullmäktige. Det har dock inte funnits någon
formell delegering från kommunfullmäktige att avvikelser därunder har rätt
att hanteras av annan än kommunfullmäktige. Föreliggande förslag till
ändring i kommunstyrelsens reglemente innebär att avvikelser på maximalt
10 miljoner kronor får godkännas av kommunstyrelsen. I annat ärende
föreslås ändringar i kommunstyrelsens delegeringsförteckning gällande
avvikelsehantering för fastighetsinvesteringsprojekt och exploateringsprojekt.
Förslaget innebär även ett tillägg för att tydliggöra kommunstyrelsens
ansvar för förvaltning av kommunens obebyggda fastigheter, markreserven.
Reglementet innehåller i nu gällande version inte denna skrivning samtidigt
som förvaltningen av markreserven rent praktiskt hanteras av
kommunstyrelsen då denne har rätt att besluta i ärenden kring
markupplåtelser, förvärv och förrättningar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 februari 2018, § 32.
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 46.
Beslutsförslag 25 januari 2018.
Förslag till Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 24 januari 2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Övervägande
Förslaget till ändringar utgår från den revidering av fastighetsinvesteringsprocessen som har pågått under 2017 och som avses antas av
kommunstyrelsen i februari 2018. Under hösten 2017 har även en
utvärdering gjorts gällande avvikelsehantering för exploateringsprojekt,
vilken har påvisat ett behov av tydligare mandat och delegering gällande
avvikelser i exploateringsprojekt.
Bedömningen är att föreslagna ändringar i kommunstyrelsens reglemente
tydliggör mandat för hantering av avvikelser för både
fastighetsinvesteringsprojekt och exploateringsprojekt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på kommunledningskontoret
Styrdokument

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 50
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Dnr KS 2018/0128

Köp av Pipebruket 10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna upprättat förslag till köpeavtal, varigenom kommunen köper
fastigheten Pipebruket 10, för en köpeskilling om 16 miljoner kronor
2. utöka investeringsramen för objekt Markförvärv 31220 med 16 miljoner
kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga på bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun köpte år 2012 fastigheten Pipebruket 9 för en
köpeskilling om 7,2 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 6 300 kronor
per kvadratmeter tomtyta. Köpet var ett led i att säkerställa mark inför
projekt Varbergstunneln samt tillgång till kommunal mark för centrala
exploateringar.
Fastigheten Pipebruket 10 ägs av Preem AB vilka under hösten 2017
påbörjat avveckling av drivmedels- och butiksverksamheten på fastigheten.
Sanering pågår och planeras avslutas under våren 2018. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden hanterar anmälan om saneringen. Marken saneras
ner till gällande riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning.
Samhällsutvecklingskontoret har under de senaste åren fört förhandling
med Preem om ett förvärv av fastigheten Pipebruket 10 för att möjliggöra
en sammanhängande utveckling för kvarteret på lång sikt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 februari 2018, § 18.
Arbetsutskottet 27 februari 2018, § 86.
Beslutsförslag 21 februari 2018.
Förslag till köpeavtal för Pipebruket 10, inklusive bilagor.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Övervägande
Ett köp av fastigheten Pipebruket 10 stärker kommunens möjligheter att ta
initiativ i ett framtida viktigt förtätningskvarter, i och med dess koppling till
nya stationsområdet. Exploatering av fastigheten bedöms vara aktuell efter
genomförandet av projekt Varbergstunneln, det vill säga 2026. Under tiden
avses ytan hyras ut till Trafikverket, till en årshyra som täcker kommunens
kapitalkostnad för fastighetsköpet.
En framtida byggrätt på fastigheten Pipebruket 10 bedöms kunna uppgå till
cirka 5000 kvadratmeter bruttototalarea, BTA, vilket ger en köpeskilling
som motsvarar cirka 3 500 kronor per kvadratmeter BTA. För en framtida
exploatering krävs ändring av gällande detaljplan samt för en bostadsexploatering ytterligare sanering för att uppnå gällande riktvärden för
Känslig Markanvändning. Förutsättningarna är således lika som för
fastigheten Pipebruket 9.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Preem AB
Ekonomikontoret
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0532

Inrättande av ny nämnd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. påbörja förberedelserna för en ny nämnd
2. i den nya nämnden ska Centrum för livslångt lärande, gymnasieskolan,
kommunala vuxenutbildningen samt arbetsmarknadsenheten
(exklusive daglig verksamhet), och socialförvaltningens
integrationsenhet ingå
3. påbörja rekryteringen av en förvaltningschef för att leda organisationen
under den nya nämnden
4. tillsätta en politisk styrgrupp, bestående av presidierna i
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden,
att leda förberedelsearbetet för den nya nämnden
5. uppgiften för styrgruppen blir följande
 fastställa en tidplan för det fortsatta arbetet
 formulera uppdraget för den nya nämnden
 lämna förslag på nya reglementen för berörda nämnder
 analysera de ekonomiska effekterna för berörda nämnder
 redovisa lokalbehov och lokalisering för förvaltningsledningen
6. styrgruppen ska återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast
29 maj så att det kan samordnas med övrig förtroendemannaorganisation
7. den nya nämnden ska starta sin verksamhet 1 januari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M), Harald Lagerstedt (C), Jeanette Qvist (S), Jana
Nilsson (S), Martin Bagge (MP), Micael Åkesson (M), Eva PehrssonKarlsson (C), Tobias Carlsson (L) och Erland Linjer (M) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på kommunstyrelsens förslag
och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Utgångspunkten för översynen har varit kommunstyrelsens beslut
20 december 2016, § 273. Fokus på utredningen har legat på konsekvensanalys samt förslag till struktur på ny förvaltning och nämnd.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Kommunledningskontoret fick i uppdrag att närmare studera alternativ A i
PM 1 Översyn av den kommunala vuxenutbildningen med innebörd att det
skapas en ny verksamhetsnämnd med ansvar för gymnasieskola, all
vuxenutbildning inklusive Centrum för livslångt lärande, samt arbetsmarknadsenhet. Fördjupningen skulle innehålla organisationsform,
genomförandeplan, konsekvensanalys, förslag om fysisk lokalisering
etcetera.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 februari 2018, § 37.
Arbetsutskottet 13 februari 2018, § 68.
PM 2 Översyn av den kommunala vuxenutbildningen, 30 januari 2018.
Beslutsförslag 29 januari 2018.
Preliminär tidplan.
Kommunstyrelsen 20 december 2016, § 273.
Översyn av den kommunala vuxenutbildningen arbetsutskottet
13 december 2016, § 577.
PM 1 översyn av den kommunala vuxenutbildningen i Varberg, 4 november
2016.

Övervägande
I utredningen har sambanden mellan utbildning, arbetsmarknad,
försörjningsstöd och arbetscentrum studerats. Enligt förslaget till ny
organisation så kommer dessa verksamheter/uppdrag att finnas inom två
olika nämnder.
För det fortsatta arbetet föreslås en tillfällig politisk styrgrupp inrättas, med
representation från presidierna i kommunstyrelsen, barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden.
En projektledare behöver utses och formerna för den fackliga samverkan
behöver bestämmas. Därtill behöver en slutlig tidplan fastställas och den
nya nämndens uppdrag förtydligas genom nämndens reglemente och så
vidare.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Kommunledningskontoret bedömer att förslaget ger bättre möjligheter att
fördjupa dialogen mellan näringslivet och offentliga arbetsgivare, med syfte
att möta deras behov av kompetens. Bedömningen är också att det genom
tillblivelse av en ny nämnd skapas bättre förutsättningar för de förtroendevalda att kunna fokusera på verksamheten och följa upp densamma, vilket
ger en starkare styrning av de aktuella verksamheterna. Frågor rörande
kompetensförsörjning och utbildning bör genom förslaget kunna få ett
tydligare fokus i den politiska ledningen i kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Centrum för Livslångt Lärande
Kultur- och fritidschefen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 52

Sammanträdesprotokoll
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Dnr KS 2017/0344

Uppdrag om att utvärdera verksamheten på
Håstens Familjecentral
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna första delen i uppdrag från kommunfullmäktige 15 november
2016 § 159 och 19 september 2017 § 144, det vill säga att utvärdera
verksamheten på Håstens familjecentral till februari 2018, och anse det
som slutfört
2. fortsätta verksamheten på Familjens hus Håsten som är en öppen
förskola
3. del två i uppdrag från kommunfullmäktige 15 november 2016 § 159 och
19 september 2017 § 144, det vill säga, ge kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda behov av och förutsättningar för en familjecentral på lämpligt
ställe i Varberg, kvarstår. Denna utredning ska vara genomförd inför
budgetarbetet för år 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Hurtig (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga på bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att förlänga kommunstyrelsens uppdrag,
15 november 2016, § 159, att utvärdera verksamheten på Håstens familjecentral, till februari 2018 och därefter utreda behov av och förutsättningar
för ytterligare en familjecentral på lämpligt ställe i Varberg.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 februari 2018, § 39.
Arbetsutskottet 27 februari 2018, § 93.
Arbetsutskottet 13 februari 2018, § 67; Arbetsutskottet beslutar bordlägga
ärendet.
Beslutsförslag 18 januari 2018.
Utvärdering av verksamheten på Håstens Familjecentral.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Övervägande
Innan behov av ytterligare en familjecentral kan utredas, måste beslut
fattas om Familjens hus ska utvecklas till en familjecentral eller inte. I så
fall måste upptagningsområdet för öppna förskolan synkroniseras med
barnavårdscentralens och mödravårdscentralens upptagningsområde.
Vidare behövs större lokaler. Alternativt är att Familjens hus är en öppen
förskoleverksamhet med visst samarbete med barnavårdscentralen och
socialförvaltningen, enligt avtalet från 2012.
Efter beslut om inriktning kan behovet av ytterligare verksamhet på annan
plats i kommunen utredas, eftersom förutsättningarna blir olika beroende på
vilken typ av verksamhet som ska bedrivas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0389

Svar på motion om korttidsboende i samverkan
mellan kommun och region
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bifalla motion om korttidsboende i samverkan mellan kommun och
region.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Turid Ravlo Svensson (S), Agnes Hultén (V) och Erland Linjer (M) föreslår
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga på bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Turid Ravlo Svensson (S) har lämnat motion om korttidsboende i
samverkan mellan kommun och region. Motionären föreslår att Varbergs
kommun startar ett korttidsboende på Hallands sjukhus tillsammans med
Region Halland. Boendet föreslås fungera som testmiljö där nya arbetssätt,
tekniska lösningar och innovationer kan prövas. Kommunstyrelsen har
skickat motionen på remiss till socialnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 februari 2018, § 46.
Arbetsutskottet 23 januari 2018, § 22.
Beslutsförslag 11 december 2017.
Socialnämnden 23 november 2017, § 164.
Kommunfullmäktige 23 maj 2017, § 93; Kommunfullmäktige beslutar
remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 23 maj 2017.

Övervägande
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker motionen då
förslaget stämmer väl överens med verksamhetens arbete med frågan. Att
kunna erbjuda korttidsplatser till de som har behov av detta, är en insats
som kan vara avgörande för att ge stöd till personer med olika behov.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunen ansvarar för patienter som är färdigbehandlade inom
slutenvården och som efter utskrivning omfattas av hälso- och sjukvårdsansvar. Många patienter kan gå direkt hem med stöd från kommunens
sjukvårdspersonal och, om så behövs, hemtjänstpersonal. Men för en del
kan vistelse på en korttidsplats vara en förutsättning för att därefter kunna
återvända till den egna bostaden.
Som framgår av motionen, kan en del patienter bli kvar på sjukhuset då
korttidsplatserna är belagda. För att motverka detta, och som ett led i en
utökad samverkan med sjukvården i Region Halland, har socialförvaltningen varit i kontakt med Varbergs sjukhus för att undersöka
möjligheterna att anordna korttidsboende på en avdelning. Sjukhuset har
meddelat att de på grund av platsbrist inte kan erbjuda denna möjlighet.
Fortsatta kontakter kommer dock att tas med sjukhuset i denna fråga.
Kommunkansliet föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0423

Svar på motion om att utvärdera bufféservering
i kommunens innovationskök
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. avslå motionen med hänvisning till att servicenämnden har att utveckla
och utvärdera sin löpande verksamhet enligt gängse ordning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD, Tore Johansson (SD), Jörgen
Pejle (SD) och Björn Lindström (SD) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD föreslår bifall till motionen.

Beslutsordning
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på Olle Hällnäs (SD) förslag
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) har lämnat motion om att utvärdera bufféservering.
Motionären framför att buffékonceptet redan har prövats i andra
kommuner med gott resultat. Som exempel nämns Trelleborgs kommun
där bufféservering har lett till ett mindre svinn samt ett betydligt högre
nöjdhetsindex än tidigare utan att öka kostnaderna.
Arbetsutskottet beslutar gemensamt att avslå motionen med hänvisning till
att servicenämnden har att utveckla och utvärdera sin löpande verksamhet
enligt gängse ordning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 februari 2018, § 47.
Arbetsutskottet 30 januari 2018, § 38.
Beslutsförslag 23 november 2017.
Servicenämnden 26 oktober 2017, § 74.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige 20 juni 2017, § 112; Kommunfullmäktige beslutar
remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 20 juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Servicenämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0327

Svar på motion om att premiera elever med
goda studieresultat
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bifalla motionen i den del som avser att premiera elever med goda
studieresultat och god progression
2. avslå motionen i den del som handlar om utformningen av premiering
enligt motionens beskrivning under rubrik Motivering
3. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda frågan vidare
och undersöka hur premiering kan utformas och vilka ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser detta medför samt redovisa
uppdraget till kommunfullmäktige senast 31 december 2018.
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Reservation
Jana Nilsson (S), Roland Ryberg (S), Morgan Fagerström (S), Turid RavloSvensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S), Carlos Paredes (S),
Ing-Mari Berggren (S), Eivor Blomstrand (S), Ewa Klang (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), Anton El Raai (S) och Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
reserverar sig mot beslutet.
Lars-Åke Erlandsson (V) och Agnes Hultén (V) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD), Micael Åkesson (M) och Tobias Carlsson (L) föreslår
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jeanette Qvist (S), Lars-Åke Erlandsson (V) och Peter Stoltz (S) föreslår
avslag till motionen.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
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Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Jeanette Qvist (S) med fleras förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 36 jaröster och 22 nej-röster och 2 avstår.
Ja-röster Ulrika Eriksson (M), Antonio Diaz (M), Nevrie B Suleyman (M),
Andreas Björklund (M), Lennart Andrén (M), Martin Svensson (M), Margit
Kastberg (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), Eva PehrssonKarlsson (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), Karl-Johan Wiktorp (L), Margareta Bernås (L), Tobias
Carlsson (L), Marianne Nord-Lyngdorf (L), Kerstin Hurtig (KD), Björn
Jonasson (KD), Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD, Tore
Johansson (SD), Jörgen Pejle (SD) och Björn Lindström (SD).
Nej-röster Jana Nilsson (S), Roland Ryberg (S), Morgan Fagerström (S),
Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S),
Carlos Paredes (S), Ing-Mari Berggren (S), Eivor Blomstrand (S),
Ewa Klang (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), Anton El Raai (S),
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Lars-Åke Erlandsson (V) och Agnes
Hultén (V).
Avstår gör Lennart Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI).

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD), Andreas Feymark (SD) och Erik Hellsborn (SD) har
lämnat motion om att premiera elever med goda studieresultat.
Motionärerna menar att de resultat som en elev presterar i skolan påverkar
dennes framtid och möjligheten att bli antagen på utbildningar samt i
förlängningen vilket arbete personen har möjlighet att få. Motionärerna
föreslår därför att premie delas ut årligen till den elev som presterar bäst i
samtliga ämnen och den elev som under läsåret lyft sina resultat mest.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 februari 2018, § 48.
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 55.
Beslutsförslag 17 januari 2017.
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Barn- och utbildningsnämnden 2 oktober 2017, § 124.
Arbetsutskottet 2 maj 2017, § 264; Arbetsutskottet beslutar remittera
motion om att premiera elever med goda studieresultat till barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige 25 april 2017, § 60; Kommunfullmäktige beslutar
remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 26 april 2017.

Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till den del i motionen
som handlar om att premiera elever med goda studieresultat och god
progression. Utformningen av hur detta ska ske är dock en viktig fråga och
kan inte bara tillstyrkas enligt motionens motivering. Nämnden anser att
det behövs en utredning som ska specificera premiens omfattning, antal
stipendiater, urvalsprocess och motivering. Även andra frågor, till exempel
kring när och hur premiering ska ske, i vilken årskurs, i grundskolan
och/eller på gymnasiet, på individnivå eller gruppnivå, måste belysas. Med
anledning av detta föreslår barn- och utbildningsnämnden att
kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att
utreda frågan vidare och undersöka hur premiering kan utformas samt
vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser detta medför.
Kommunkansliet föreslår med hänvisning till nämndens yttrande att
fullmäktige beslutar att bifalla motionen i den del som avser att premiera
elever med goda studieresultat och god progression, avslå motionen i den
del som handlar om utformningen av premiering enligt motionens
beskrivning under rubrik Motivering samt ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda frågan vidare och undersöka hur premiering
kan utformas samt vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga
konsekvenser detta medför. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 31 december 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Reservation från den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen i
ärendet om motion om att premiera elever med goda studieresultat, KF den
20 mars 2018.

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot Kommunfullmäktiges beslut. Vi yrkade
istället avslag på motionen i sin helhet och på förslaget att förvaltningen skall
utreda frågan om hur premiering kan utformas. Det finns flera anledningar till vårt
förslag.
Det finns ingen forskning som visar att detta bidrar till progression eller bättre
studieresultat, utan blir bara en onödig belastning på förvaltningen och lärarna och
som tar fokus från det som bidrar till bättre skolresultat i Varberg. Enligt forskning
ger däremot kontinuerlig feedback av lärarna, och även elever, under lärandets
gång, stor effekt. Att få uppmuntran och vägledande råd stärker alla elevers inre
motivation och känsla av duglighet, som i sig skapar glädje och lust att lära. Men
att i efterhand få någon premie är en tillfällig boost för den enskilde eller gruppen.
Skollag ger oss som huvudmän i grundskolan ett tydligt uppdrag att alla barn och
elever skall ges den stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som
möjligt. Det är detta vi ska ha i fokus, inte att välja ut någon eller några och
premiera i efterhand. Vilka konsekvenser kan det få hos de som också kämpat hårt
och som också hoppas på att få någon form av premie? Stärker de deras
självkänsla, studiemotivation och studieresultat? Nej, säger forskningen. Mot den
bakgrunden vill vi Socialdemokrater inte införa denna form av bedömning i
grundskolan.
Idag finns det redan vissa grundskolor och gymnasium i Varberg som tillsammans
med företag och föreningar premiera elever på olika sätt. Det är skolorna själva
som valt att införa detta, men vi är mot bakgrund av ovanstående tveksamma till
denna typ av premier.
För oss Socialdemokrater andas SD:s motion som stöds av alliansen och
miljöpartiet en gammaldags skolpolitik utan förankring i dagens skolforskning.

-------------------------------------------------För den Socialdemokratiska KF-gruppen,
Jana Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-03-20

39

Reservation i ärende Kf § 48 på kommunfullmäktiges sammanträde
den 20 mars 2018
Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot fullmäktiges beslut,
den 23 mars 2018, med anledning av motionen om att premiera elever med goda
studieresultat.
Att lägga skattemedel på premier i tron att det skulle kunna höja resultaten i skolan
är en befängd tanke. Resultat nås genom satsningar på undervisningens innehåll
och så ska även barn- och utbildningsnämnden i Varberg arbeta. Inte minst när det
finns ett stående krav på effektivisering av verksamheten.
Varberg 2018-03-23
För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Lars-Åke Erlandsson

Justerandes signatur
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Dnr KS 2011/0872

Svar på motion om att snarast se till att det
byggs bostäder för hemlösa
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motion om att snarast se till att det byggs bostäder för hemlösa.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jana Nilsson (S), Roland Ryberg (S), Morgan Fagerström (S), Turid RavloSvensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S), Carlos Paredes (S),
Ing-Mari Berggren (S), Eivor Blomstrand (S), Ewa Klang (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), Anton El Raai (S) och Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
reserverar sig mot beslutet.
Lennart Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI) reserverar sig mot
beslutet.
Lars-Åke Erlandsson (V) och Agnes Hultén (V) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M) och Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jana Nilsson (S), Turid Ravlo Svensson (S) och Lars-Åke Erlandsson (V)
föreslår bifall till motionen.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) med fleras förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 35 jaröster och 25 nej-röster.
Ja-röster Ulrika Eriksson (M), Antonio Diaz (M), Nevrie B Suleyman (M),
Andreas Björklund (M), Lennart Andrén (M), Martin Svensson (M), Margit
Kastberg (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), Eva PehrssonKarlsson (C), Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C), Stefan
Stenberg (C), Anna-Karin Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C), Johan
Rosander (MP), Stefan Edlund (MP), Madeleine Bagge (MP), Karl-Johan
Wiktorp (L), Margareta Bernås (L), Tobias Carlsson (L), Marianne NordLyngdorf (L), Kerstin Hurtig (KD), Björn Jonasson (KD), Olle Hällnäs (SD),
Erik Hellsborn (SD, Tore Johansson (SD), Jörgen Pejle (SD) och Björn
Lindström (SD).
Nej-röster Jana Nilsson (S), Roland Ryberg (S), Morgan Fagerström (S),
Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S),
Carlos Paredes (S), Ing-Mari Berggren (S), Eivor Blomstrand (S),
Ewa Klang (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), Anton El Raai (S),
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Martin Bagge (MP), Lars-Åke
Erlandsson (V), Agnes Hultén (V), Lennart Liljegren (SPI) och Anita
Svensson (SPI).

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) har inkommit med motion om att snarast ta fram
bostäder för hemlösa och att detta skulle varit genomfört innan vintern
2011.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 februari 2018, § 49.
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 51.
Beslutsförslag 23 januari 2018.
Socialförvaltningens yttrande daterat 22 september 2016.
Kommunfullmäktige 17 maj 2016, § 82.
Motion inkommen 20 september 2011.

Övervägande
Socialstyrelsen har definierat fyra olika hemlöshetssituationer:
 Akut hemlöshet: En person som är hänvisad till akutboende, härbärge,
jourboende, skyddat boende (exempelvis kvinnojourer) eller sover
utomhus eller i offentliga utrymmen.
Justerandes signatur
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Institutionsvistelse och kategoriboende: En person som ska skrivas ut
från anstalt, institution eller liknande inom tre månader, men som inte
har någon egen bostad ordnad.
Boendelösningar: En person som bor i en boendelösning som
kommunen har ordnat på grund av att personen inte får tillgång till den
ordinarie bostadsmarknaden.
Eget ordnat kortsiktigt boende: En person som bor tillfälligt hos
kompisar, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt
inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra
privatpersoner.

Socialförvaltningen har det yttersta ansvaret, utifrån socialtjänstlagen, för
att ge personer som saknar tak över huvudet detta. Socialförvaltningen
bedömer att detta ansvar tas och säkerställer att de erbjuds tak över
huvudet. Detta avser kommuninnevånarna – inte EU-migranter.
Vid de mätningar som socialförvaltningen gör, där även ett antal
frivilligorganisationer medverkar, har det inte rapporterats in någon
uteliggare i Varbergs kommun. Däremot uppges att dessa påträffats.
Anmälningar till socialförvaltningen inkommer då och då från till exempel
polis eller allmänhet att detta finns. Även personer som kommer i kontakt
med socialförvaltningen kan uppge att de har varit uteliggare.
För de personer som socialförvaltningen har, eller får kännedom om, och
som är uteliggare, erbjuds tak över huvudet. Alla tackar inte ja till erbjudna
lösningar men samtliga får erbjudande.
Det finns en samstämmig uppfattning om att bostadslöshet är allvarligt och
tragiskt för de drabbade och att detta är en fråga som måste prioriteras
även fortsättningsvis. Motionen föreslås avslås då det som motionären
förordar ska utföras redan görs idag. Socialnämnden delar samhällsutvecklingskontorets uppfattning om att motionen bör avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Reservation från den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
i ärendet om motion om att snarast se till att det byggs bostäder för
hemlösa, KF den 20 mars 2018.
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot Kommunfullmäktiges beslut att avslå
motionen.
Vår uppfattning är att alla människor har rätt till en bostad. Alla skall ha
någonstans att bo. Tyvärr är det snarast så att antalet hemlösa i Varbergs kommun
ökat under de senaste åren. Här måste kommunens förvaltningar och bolag ta ett
gemensamt ansvar för att lösa situationen samtidigt som krav måste ställas även på
privata fastighetsägare.
När motionen skrevs i september 2011 var situationen en annan än idag.
Motionären ville då att kommunen som det står i att-satsen, ”snarast skulle ta fram
bostäder och att detta skulle vara genomfört innan vintern”. Motionären avsåg då
att de som vid den tiden var hemlösa skulle erbjudas en bostad innan vintern 2011–
2102. Inte innan vintern 2018–2019, vilket blir resultatet om motionen får ett bifall
i fullmäktige denna gång.
Efter fem år, i maj 2016 var motionen uppe för behandling i fullmäktige. Vid det
tillfället återemitterades motionen av ett enigt fullmäktige eftersom svaret som då
var två och ett halvt år gammalt inte var aktuellt. Socialförvaltningen lämnade
därefter ett nytt underlag i augusti 2016 och frågan hanterades av Socialnämnden i
september 2016.
Nu återkommer motionen för trolig behandling i fullmäktige i mars 2018. Nu är det
sju år sedan motionen lades och det underlag som nu finns bilagt motionen är
denna gång knappt två år. Den senaste kartläggningen som genomfördes för knappt
ett år sedan är däremot inte med. Frågan är då om avsikten är att ännu en gång
återremittera motionen för att få med den senaste kartläggningen som gjorts,
nämligen den som gjordes vecka 14 förra året. För att undvika ännu en återremiss
vill vi istället lyfta fram nämnda kartläggning här i reservationen. Detta för att
fullmäktige skall få ett underlag som gör att fullmäktiges ledamöter kan rösta för
ett bifall till motionen.
Den senaste kartläggningen från vecka 14 år 2017 visar följande:
Antalet hemlösa män hade ökat med 4 personer och antalet kvinnor minskat med 5.
Boendeinsatserna har ökat med 37,5 % sedan 2016 (hjälp med akutboende,
tillfälliga och långsiktiga lösningar). De främsta orsakerna till hemlösheten är att
personen inte godkänns som hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden. Denna
siffra har ökat med 13,5 % på tre år. Vräkning p g a obetald hyra, störningar eller
annan vräkningsgrund har ökat med 11,5% på två år.
Här följer några situationer som visas i kartläggningen.
Situation 1 Akut hemlöshet. Personer som är hänvisade till härbärge, akutboende,
jourhem mm. Personer som sover i offentliga lokaler, tält el = 24 personer, en
ökning med 1 person och då är inte romerna med i detta.
Situation 2 Institutionsvistelse och stödboende = 14 personer och motsvarar en
ökning på 14 personer
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Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2018-03-20

44

Situation 3 – Långsiktiga boendelösningar som försökslägenheter, sociala kontrakt,
träningslägenhet = 92 personer och är en minskning på 8 personer.
Situation 4 – Eget kortsiktigt boende – bor hos vänner, släkt, kortare än 3 månader.
= 22 personer och är en minskning på 1 person.
Var och en av dessa personer är i en mycket utsatt situation och det har snarast
blivit svårare att hitta lösningar för dem efter kartläggningen 2017.
Vår uppfattning är att den behandling motionen fått är oerhört nonchalant och
bristfällig och dessvärre har det under denna process blivit mycket värre för de
mest utsatta kommuninnevånarna som är hemlösa att få en bostad. Denna situation
måste helt enkelt lösas snarast.

-------------------------------------------------------För den Socialdemokratiska KF-gruppen
Jana Nilsson
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Reservation i ärende Kf § 49 på kommunfullmäktiges sammanträde
den 20 mars 2018
Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot fullmäktiges beslut,
den 20 mars 2018, att avslå motionen ”Motion om att snarast se till att det byggs
bostäder för hemlösa”.
Motionen som skrevs redan 2011 har inte tappat i aktualitet. Tvärt om. Det finns
individer i Varberg som definieras som hemlösa nu liksom det fanns för sju år
sedan då Inger Karlsson skrev motionen. Att det tagit så lång tid att få en så viktig
motion slutbehandlad är under all kritik. Att fullmäktige säger nej till att bygga
bostäder för hemlösa tar kritiken till en ny nivå.
Varberg 2018-03-23
För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Lars-Åke Erlandsson
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Dnr KS 2017/0318

Svar på motion om fri entré under vissa tider till
kommunala badanläggningar för personer över
65 år som är bosatta i kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen med hänvisning till bristande kapacitet under byggtiden
och att ny prismodell kommer att ses över när den nya simhallen på
Håsten står klar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jana Nilsson (S), Roland Ryberg (S), Morgan Fagerström (S), Turid RavloSvensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S), Carlos Paredes (S),
Ing-Mari Berggren (S), Eivor Blomstrand (S), Ewa Klang (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), Anton El Raai (S) och Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
reserverar sig mot beslutet.
Lennart Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI) reserverar sig mot
beslutet.
Lars-Åke Erlandsson (V) och Agnes Hultén (V) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Roland Ryberg (S), Linda Berggren (S), Lars-Åke Erlandsson (V) och Ewa
Klang (S) föreslår bifall till motionen.
Christofer Bergenblock (C) och Kerstin Hurtig (KD föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.

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

Forts.
Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Roland Rybergs (S) med fleras förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 36 jaröster och 24 nej-röster.
Ja-röster Ulrika Eriksson (M), Antonio Diaz (M), Nevrie B Suleyman (M),
Andreas Björklund (M), Lennart Andrén (M), Martin Svensson (M), Margit
Kastberg (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), Eva PehrssonKarlsson (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), Karl-Johan Wiktorp (L), Margareta Bernås (L), Tobias
Carlsson (L), Marianne Nord-Lyngdorf (L), Kerstin Hurtig (KD), Björn
Jonasson (KD), Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD, Tore
Johansson (SD), Jörgen Pejle (SD) och Björn Lindström (SD).
Nej-röster Jana Nilsson (S), Roland Ryberg (S), Morgan Fagerström (S),
Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S),
Carlos Paredes (S), Ing-Mari Berggren (S), Eivor Blomstrand (S),
Ewa Klang (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), Anton El Raai (S),
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Lars-Åke Erlandsson (V), Agnes Hultén (V),
Lennart Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI).

Beskrivning av ärendet
Roland Ryberg (S) har inkommit med motion om fri entré på kommunala
badanläggningar för personer över 65 år som är folkbokförda i Varberg.
Motionären anser, bland annat, att det är viktigt för pensionärer att hålla
sig i fysisk form och att en fri entré under vissa tider även utjämnar
ekonomiska förutsättningar i samhället.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig i sitt remissyttrande positiv till
motionen. Det framgår dock i beredningen av ärendet till kultur- och
fritidsnämnden att förvaltningen anser att det är bättre att hantera
motionärens önskemål i samband med att den nya badanläggningen på
Håsten tas i bruk 2021.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 februari 2018, § 50.
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 52.
Beslutsförslag 12 oktober 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 20 september 2017, § 97.
Kommunfullmäktige 25 april 2017, § 54; Kommunfullmäktige beslutar
remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 25 april 2017.

Övervägande
Kommunledningskontoret delar kultur- och fritidsförvaltningens åsikt att
motionen bör avslås. Bakgrunden till ställningstagandet är att
kommunfullmäktige tagit beslut om nybyggnation av simhall på samma
plats som nuvarande simhall på Håsten ligger. Det innebär att under
byggperioden sommaren 2018 till planerad öppning av ny anläggning
januari 2021 kommer den prioriterade verksamheten vara simundervisning
och föreningsverksamhet. Allmänheten kommer att ha mycket begränsad
tillgång till de kommunala anläggningarna under perioden. I samband med
att den nya anläggningen tas i drift kommer nya möjligheter att finnas för
motionärens tankar kring rörelse och folkhälsa kopplat till pensionärer.
Skulle motionen bifallas av fullmäktige ska de ekonomiska konsekvenser
som uppkommer hanteras inom kultur- och fritidsnämndens beslutade
driftsram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Reservation från den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen
i ärendet om motion om fri entré under vissa tider till kommunala
badanläggningar för personer över 65 år bosatta i kommunen, KF den
20 mars 2018.
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot Kommunfullmäktiges beslut att
avslå motionen om fri entré till kommunala badanläggningar för personer
över 65 år.
Precis som Roland Ryberg motiverar sitt förslag i motionen är vår
uppfattning att det är viktigt för pensionärer att hålla sig i fysisk form. Fri
entré skulle verka utjämnande och ge möjligheten för alla pensionärer,
oberoende av ekonomiska förutsättningar, att använda en framtida
simanläggning. Det skulle också ge ett stort mervärde för både samhället
och de enskilda individerna genom att betydligt fler skulle motionera mer.
Eftersom kommunfullmäktige tagit beslut om nybyggnation av simhall på
Håsten innebär det att under byggperioden från sommaren 2018 till planerad
öppning av ny anläggning januari 2021 kommer det av utrymmesskäl att
vara svårt att genomföra motionens förslag. Detta då den prioriterade
verksamheten i de anläggningar som finns tillgängliga under perioden
kommer att vara simundervisning och föreningsverksamhet. Allmänheten
kommer då att ha mycket begränsad tillgång till anläggningarna.
Kultur och fritidsnämnden skriver i sitt remissyttrande att i samband med att
den nya anläggningen tas i drift kommer nya möjligheter att finnas och
motionärens tankar kring rörelse och folkhälsa kopplat till pensionärer kan
då tas i beaktande. Trots denna i vårt tycke positiva inställning föreslår den
borgerliga majoriteten i nämnden att motionen skall avslås.
I motionen står det inte någonting om tidpunkt för genomförande av
förslaget och det är naturligtvis helt fel tidpunkt att genomföra en sådan
förändring i ett skede när vi står för denna nybyggnation. Men precis som
Kultur och fritidsnämnden säger så kommer det att vara möjligt att införa fri
entré och därmed att genomföra motionärens tankar kring rörelse och
folkhälsa i samband med att den nya anläggningen tas i drift.
Mot denna bakgrunden borde fullmäktige beslutat att bifalla motionen med
tillägget att det skall gälla från det att den nya anläggningen på Håsten tas i
drift 2021.
-------------------------------------------------För den Socialdemokratiska KF-gruppen,
Jana Nilsson
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Reservation i ärende Kf § 50 på kommunfullmäktiges sammanträde
den 20 mars 2018

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot fullmäktiges
beslut, den 19 december 2017, att avslå motionen ”Fri entré till kommunala
badanläggningar för personer över 65 år”.
Varberg 2018-03-23
För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Lars-Åke Erlandsson
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Dnr KS 2017/0321

Svar på motion om en samåkningsparkering vid
riksväg 153/E6
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen med hänvisning till att frågan om en samåkningsparkering i anslutning till riksväg 153/E6 hanteras inom pågående
detaljplanearbete för Kvarnagårdens industriområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga på bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Erik Rask (S) har kommit in med motion om samåkningsparkering vid
riksväg 153/E6. Vid flera av motorvägspåfarterna finns idag möjlighet att
parkera och därmed på ett enkelt sätt underlätta samåkning/pendling för
Varbergs invånare. Vid avfart 54, har trafiktrycket ökat genom åren och de
senaste åren har det gjorts trafiksäkerhetsåtgärder i form av två rondeller
för att skapa bättre trafikflöde. Vid denna trafikplats saknas idag möjlighet
att parkera för att underlätta samåkning för bland annat boende i de östra
delarna i Varberg.
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att undersöka möjligheten
att bygga en parkeringsplats för samåkning vid 153/Varberg centrum.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 februari 2018, § 51.
Arbetsutskottet 30 januari 2018, § 36.
Beslutsförslag 8 januari 2018.
Arbetsutskottet 5 december 2017, § 617.
Hamn- och gatunämnden 18 september 2017, § 99.
Motion inkommen 25 april 2017.
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Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret instämmer i de fördelar som finns med en
eventuell samåknings/pendlarparkering i anslutning till riksväg 153/E6
som motionären beskriver. Trafikverket är positiva och ser ett behov av
samåkningsparkering i området, men anser att den utpekade platsen som
är kommunal mark inte är aktuellt att finansiera för Trafikverket.
Samhällsutvecklingskontoret hänvisar till det pågående detaljplanearbetet
för Kvarnagårdens industriområde, där en samåkningsparkering planeras
att anläggas inom planområdet. Planområdet ligger i anslutning till den
avfart där motionären föreslår en samåkningsparkering.
Förslag till plats för samåkningsparkering ligger precis i anslutning till väg
153 och i närheten av motorvägsavfarten E6/153. Detaljplanen beräknas
vara antagen tredje kvartalet 2018.
Med hänvisning till pågående detaljplanearbete för Kvarnagårdens
industriområde anser samhällsutvecklingskontoret att motionen ska avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kf § 59

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 2 – 26 februari
2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2013/0541-93
Mark- och miljööverdomstolens beslut 2 februari 2018 om antagande av
detaljplan för Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44, nu fråga om
prövningstillstånd med mera.
Dnr KS 2015/0181-100
Mark- och miljööverdomstolens slutliga beslut 8 februari 2018 om
antagande av detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra
delen, avvisning; nu fråga om prövningstillstånd och ansökan om
återställande av försutten tid.
Dnr KS 2014/0481-473
Länsstyrelsens beslut 21 februari 2018 om ny ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige.
Dnr KS 2018/0099-1
Socialnämndens rapport om icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL, kvartal 4, 2017.
Dnr KS 2018/0019-2
Patientnämndens verksamhetsberättelse 2017.
Dnr KS 2018/0115-1
Revisionsrapport från kommunens revisorer om Granskning av våld i nära
relation.
Dnr KS 2018/0148-1
Revisionsrapport från kommunens revisorer om Granskning av
tillsynsverksamheten, miljö- och hälsoskyddsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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