Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-09-16

Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-19.30

Beslutande

Claus Öberg (M)
Peter Sjöholm (M)
Per Fåhraeus (M)
Lennart Andrén (M)
Sven Andersson (M)
Micael Åkesson (M)
Nevrie B Suleyman (M)
Johan Högberg (M)
Lenor Andersson (M)
Cia Tiberg (M)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Lena Andersson (M)
Andreas Björklund (M)
Ulrika Ericsson (M)
Gösta Alness (M)
Martin Svensson (M)
Åse Craft Aronsson (M)
Margit Kastberg (M)
Harald Lagerstedt (C)
ViviAnne Johansson (C)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Christofer Bergenblock (C)
Stefan Stenberg (C)
Karolina Mourou (C)
Susanna Thunberg (C)
Mattias Ahlström (FP)
Michael Bonde (FP)
Margareta Lorentzen (FP)
Marianne Nord-Lyngdorf (FP)
Kerstin Hurtig (KD)
Lilith Svensson (KD)

Övriga deltagare

Magnus Eriksson, utvecklingsstrateg, § 130
Henrik Lundahl, kanslichef
Sofie Werdin, kommunsekreterare
Magnus Widén, ekonomichef, § 132

Utses att justera

Kerstin Hurtig (KD) och Morgan Fagerström (S)

Justeringens plats och
tid

Kommunkansliet den 25 september 2014, kl. 17.00

1-33

Lennart Johansson (S)
Inger Karlsson (S)
Ing-Marie Berggren (S)
Jeanette Qvist (S)
Tomas Johansson (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Anders Friebe (S)
Ulla Svenson (S)
Peter Stoltz (S)
Linda Berggren (S)
Jana Nilsson (S)
Vivi-Anne Karlsson (S)
Morgan Fagerström (S)
Göran Stark (S)
Göran Ericsson (S)
Ewa Klang (S)
Gösta Johansson (S)
Britta Stribén (S)
Lennart Isaksson (S)
Adelina Sejdijaj (S)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Bahman Mirtorabi (V)
Stefan Edlund (MP)
Eva-Lena Repfennig (MP)
Karin Ekeborg (MP)
Pierre Ringborg (MP)
Erik Hellsborn (SD)
Jörgen Pejle (SD)
Nils-Erik Dahlgren (SPI)
Eystein Stig (SPI)

Ersättare:
Erik Hellsborn (SD)

Sammanträdesprotokoll
2014-09-16

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sekreterare

Sofie Werdin

Ordförande

Margareta Lorentzen

Justerande

Kerstin Hurtig

Paragraf

2

117-141

Morgan Fagerström

BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

16 september 2014

Datum för anslags
uppsättande

26 september 2014

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet
Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Sofie Werdin

Datum för anslags
nedtagande

20 oktober 2014

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 117

Sammanträdesprotokoll
2014-09-16

3

Dnr KS 2014/0120

Allmänhetens frågestund
Thomas Bertilsson, Varberg, ställer fråga om skrotcyklar som står i centrala
Varberg.
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0450

Motion om distansarbetsplatser i skolor och andra kommunala lokaler
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stefan Stenberg (C) har den 11 september 2014 lämnat motion om distansarbetsplatser i skolor och andra kommunala lokaler.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0456

Motion om att införa marina reservat
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har den 16 september 2014 lämnat motion om att införa marina reservat.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0457

Motion om införande av en budgetberedning där samtliga
partier ingår
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har den 16 september 2014 lämnat motion om införande av en budgetberedning där samtliga partier ingår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0455

Interpellation om hemlösa och bostadslösa i kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 interpellationen får ställas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har den 16 september 2014 ställt interpellation om
hemlösa och bostadslösa i kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Varberg Energi AB
från den 17 september 2014 till den 30 april 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 till ny ledamot och ordförande i Varberg Energi AB utse Lena
Andersson (M).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ann-Charlotte Stenkil (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ledamot och ordförande i Varberg Energi AB.
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2014, § 104, beslutat entlediga AnnCharlotte Stenkil (M) från uppdraget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Lena Andersson
Ann- Charlotte Stenkil
Varberg Energi AB
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ombud för Varberg Energi AB från den
15 september 2014 till den 30 april 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Jörgen Warborn (M) från uppdraget som ombud i Varberg
Energi AB
 till nytt ombud i Varberg Energi AB utse Harald Lagerstedt (C).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ombud i
Varberg Energi AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Varberg Energi AB
Harald Lagerstedt
Jörgen Warborn
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Varberg Energimarknad AB från den 17 september 2014 till den 30 april
2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 till ny ledamot och ordförande i Varberg Energimarknad AB utse Lena
Andersson (M).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ann-Charlotte Stenkil (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ledamot och ordförande i Varberg Energimarknad AB.
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2014, § 105 beslutat entlediga AnnCharlotte Stenkil (M).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Varberg Energimarknad AB
Lena Andersson
Ann-Charlotte Stenkil
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot och vice ordförande i Marknad
Varberg AB från den 15 september 2014 till den 30 april 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslut att
 entlediga Jörgen Warborn (M) från uppdraget som ledamot och vice
ordförande i Marknad Varberg AB
 till ny ledamot och vice ordförande i Marknad Varberg utse AnnCharlotte Stenkil (M).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot
och vice ordförande i Marknad Varberg AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Marknad Varberg AB
Jörgen Warborn
Ann-Charlotte Stenkil
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ombud i Marknad Varberg AB från den
15 september 2014 till den 30 april 2015
Beslut
Komunfullmäktige beslutar att
 entlediga Ann-Charlotte Stenkil (M) från uppdraget som ombud i
Marknad Varberg AB
 till nytt ombud i Marknad Varberg AB utse Lena Andersson (M).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ann-Charlotte Stenkil (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
ombud i Marknad Varberg AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Marknad Varberg AB
Ann-Charlotte Stenkil
Lena Andersson
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Begäran om förlängning av förordnande för vigselförrättare
från den 1 november 2014 till den 31 januari 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 föreslå länsstyrelsen att förlänga förordnandet för följande vigselförrättare från den 1 november 2014 till den 31 januari 2015:
Vivi-Anne Karlsson (S), Gästgivaregatan 7, 432 78 Tvååker
Rune Andersson (S), Backagårdsvägen 1, 432 92 Varberg
Liceth Christiansson, Rödaledstigen 18, 432 53 Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av att vigselförrättarnas förordnande löper ut den 31 oktober
2014 ska kommunfullmäktige begära hos länsstyrelsen att förlänga förordnandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Länsstyrelsen
Vivi-Anne Karlsson
Rune Andersson
Liceth Christiansson
Kommunkansliet
Löneavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Begäran om förlängning av förordnande för vigselförrättare
från den 1 november 2014 till den 31 maj 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 föreslå länsstyrelsen att förlänga förordnandet för följande vigselförrättare från den 1 november 2014 till den 31 maj 2015:
Anders Boustedt, Svedjevägen 25, 432 54 Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av att vigselförrättarnas förordnande löper ut den 31 oktober
2014 ska kommunfullmäktige begära hos länsstyrelsen att förlänga förordnandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Länsstyrelsen
Anders Boustedt
Kommunkansliet
Löneavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ombud för Varbergs Bostads AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Jörgen Warborn (M) från uppdraget som ombud för Varbergs
Bostads AB
 till nytt ombud för Varbergs Bostads AB utse Ann-Charlotte Stenkil
(M).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ombud i
Varbergs Bostads AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Jörgen Warborn
Ann-Charlotte Stenkil
Varbergs Bostads AB
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011/0047

Handelspolicy för Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta handelspolicy för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Britta Stribén (S) med instämmande av Stefan Edlund (MP), Linda
Berggren (S), Eva-Lena Repfennig (MP) och Ann-Charlotte Stenkil (M)
föreslår att sista punkten i Handelspolicy för Varbergs kommun ändras till
 bidrar till en hållbar utveckling.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall till eller avslag på Britta Stribéns (S)
med fleras förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I samband med att kommunens översiktsplan antogs av kommunfullmäktige
den 15 juni 2010, § 69, aktualiserades frågan om handelsutvecklingen i
Varbergs kommun. Under 2011 genomfördes en fördjupad handelsutredning
av WSP på uppdrag av kommunen och under 2012 gjorde Fastighetsägarna,
på uppdrag av Marknad Varberg, en centrumutvecklingsanalys i samverkan
med bland annat Varbergs kommun och handelns och fastighetsägarnas aktörer.
Parallellt med denna process har ett förslag till handelspolicy och handelsstrategi tagits fram, som även har remissbehandlats.
Handelspolicyn kommer att kompletteras med en handelsstrategi för
Varbergs kommun.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 juni 2014 föreslagit att anta policy och strategi för handel i Varbergs kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 juni 2014, § 246, och då kommit överens om att återremittera ärendet.
Samhällsutvecklingskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 25 juni 2014
föreslagit att anta handelspolicy för Varbergs kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 augusti 2014, § 262 och då
kommit överens om att lägga till följande punkt i handelspolicy för
Varbergs kommun:
 vill att handeln bidrar till en hållbar tillväxt.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 augusti 2014, § 155.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Kommunkansliet
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Dnr KS 2014/0330

Samverkansavtal för gymnasieskola och gymnasiesärskola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 teckna samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

Samverkansavtalet för gymnasieskola och gymnasiesärskola grundar sig på
en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda alla elever som
bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och attraktivt utbildningsutbud av hög kvalitet. Avtalet syftar också till att genom samverkan optimera resursanvändningen och öka kostnadseffektiviteten i gymnasieskolan
och gymnasiesärskola.
Samverkansavtalet gäller från och med läsår 2014/2015 till och med läsår
2016/2017. Därefter förlängs avtalet ett år i taget om det inte sägs upp
skriftligt till Region Halland senast den 30 juni året före avtalsperiodens
utgång. Det gemensamma utbudet av gymnasial utbildning ses över kontinuerligt under avtalsperioden av planeringsgruppen.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande daterat den 18 juni 2014
föreslagit kommunfullmäktige att teckna samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 23 juni 2014,
§ 88.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 juni 2014, § 251.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 juni 2014, § 129.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag

Justerandes sign

Kommunledningskontoret
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0033

Finansrapport per 30 april 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna finansrapport per 30 april 2014
 godkänna avsteg från finanspolicyns fastställda maximala kapitalförfall
inom en given 12 månadersperiod under 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkoncernens skulder har i princip varit oförändrade under årets
första fyra månader och uppgår fortfarande till knappt 2,5 mdkr. Snitträntan
har fallit något och ligger på 3,23 %. Räntebindningstiden har också minskat
något och uppgår till 3,6 år medan kapitalbindningstiden ligger på 2,4 år.
Trots att dessa successivt minskat ligger de fortfarande på goda nivåer och
inom det mandat som beslutad finanspolicy tillåter och portföljen ligger
också inom den beslutade låneramen för 2014.
Andelen kapitalförfall inom 12 månader kommer att öka framöver då lånet
om 500 mnkr till Varbergs Stadshus AB förfaller i juli 2015. Det innebär att
skuldportföljen tillfälligt överstiger det maximala kapitalförfallet, 30 %,
inom en given 12 månadersperiod. För att parera det krävs antingen ökad
upplåning eller ett tillfälligt avsteg mot finanspolicyn. Då risken för kapitalomsättning i nuläget anses låg förordas ett avsteg för att inte öka de finansiella kostnaderna.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 7 maj 2014 föreslagit att
 godkänna finansrapport per 30 april 2014
 godkänna avsteg från finanspolicyns fastställda maximala kapitalförfall
inom en given 12 månadersperiod under 2014.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 maj 2014, § 204.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 juni 2014, § 131.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0263

Borgen till Olsegårdens Ridklubb
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 förlänga proprieborgen till Olsegårdens ridklubb på högst 385 tkr under
fem år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Olsegårdens ridklubb beviljades borgen 1999 med ett belopp om 668 tkr.
Borgen har förlängts både 2004 och 2009. Klubben begär nu ytterligare
förlängning och lånet är för närvarande 385 tkr.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 20 maj 2014 föreslagit att förlänga proprieborgen till Olsegårdens ridklubb på högst 385 tkr under fem år.
Föreningen skickade tillsammans med sin ansökan in utdrag från bokföringen för att visa sin finansiella ställning. Senare har föreningen på begäran skickat in kompletteringar samt ytterligare information om dess tillgångar.
Då föreningen inte har andra skulder, kontinuerligt amorterar på sitt lån
samt att det bör finnas ett övervärde i fastigheten föreslår ekonomikontoret
att förlängning av proprieborgen beviljas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni 2014, § 210.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 juni 2014, § 132.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Olsegårdens ridklubb
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0047

Svar på motion om att Varbergs kommun ska upprätta kostnadsfria och trådlösa surfzoner för turister
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen med hänvisning till pågående aktiviteter inom området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Erik Hellsbom (SD) har den 25 februari 2014, § 3, lämnat motion om att
upprätta kostnadsfria och trådlösa surfzoner ur turistsynpunkt på lämpliga
platser i Varbergs kommun.
Servicenämnden har i yttrande daterat den 19 maj, § 31, föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till pågående utredningar.
Servicenämnden menar att förslaget är i linje med den utveckling som pågår
och har sedan tidigare påbörjat utvecklingen av möjligheten att erbjuda
surfzoner för allmänheten. Försök påbörjades år 2012 med att installera
accesspunkter på badhusplatsen. Kommunen har även i egna publika verksamhetslokaler möjlighet att erbjuda trådlösa nät. Komedianten och Campus
är två exempel på sådana offentliga lokaler.
Flera aktiviteter pågår med syfte att tydliggöra konsekvenserna för en utbyggnad. I synnerhet gäller det de legala aspekterna, informationssäkerhet
och spårbarhet. I samverkan med flera kommuner görs bedömningar av hur
kommunen kan agera som operatör med hänsyn till bland annat konkurrenslagstiftning.
Kostnaderna för etablering, drift och underhåll behöver beaktas. Förväntningarna från allmänheten på tillgänglighet är stora och förutsätter ett driftåtagande utöver vad som erbjuds för närvarande.
Utbyggnaden av mobilnäten har varit mycket expansiv de senaste åren och
enligt Post och telestyrelsen, PTS, täcks större delen av kommunen av
mobilnät från olika operatörer.
Varbergs kommun gör i samverkan med Falkenbergs kommun en kartläggning av mobiloperatörernas täckning i kommunerna. De täckningskartor
som blir att av kartläggningen blir ett viktigt underlag för beslut om färdriktning.
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Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 4 juni 2014 föreslagit
att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till pågående aktiviteter inom området.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 juni 2014, § 229.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 augusti 2014, § 148.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunledningskontoret
Servicenämnden
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Dnr KS 2014/0164

Regler för partistöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 kommunfullmäktige ska i december varje år besluta om utbetalning av
partistöd
 partistödet ska betalas ut i förskott i januari och uppräknas årligen med
förändringen av KPI, konsumentprisindex från 1993 års beslut om nivåer
 mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att
stödet har använts för att stärka de politiska partiernas ställning i den
kommunala demokratin
 granskningsrapport ska lämnas in samtidigt som redovisningen
 redovisningen ska ske per kalenderår och lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats
 om redovisningen och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år
 vid fördelning av partistöd endast beakta mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen, inte så kallade tomma stolar
 om ett parti upphör att vara representerat under ett verksamhetsår ska
partistödet inte betalas ut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Hellsborn (SD) föreslår avslag på sjunde att-satsen som lyder:
 vid fördelning av partistöd endast beakta mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen, inte så kallade tomma stolar.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I kommunalagen (1991:900) finns bestämmelser för kommunalt partistöd.
Den 1 februari 2014 ändrades kommunallagen vilket bland annat rör
kommunernas lämnande av partistöd.
Justerandes sign
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Det ändamål för vilket partistöd får lämnas, nämligen att stärka de politiska
partiernas ställning i den kommunala demokratin, anges uttryckligen i
kommunallagen. Ett nytt krav för att få lämna partistöd införs som innebär
att fullmäktige ska besluta att mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig
redovisning som visar att stödet har använts för det nämnda ändamålet.
Fullmäktige i kommuner och landsting har också möjlighet att bestämma att
partistöd inte betalas ut till så kallade tomma stolar. Vid fördelning av partistöd ska då endast beaktas mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige en gång
per år och betalas ut i förskott.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 14 maj 2014 föreslagit
att
 kommunfullmäktige i december varje år beslutar om utbetalning av
partistöd
 partistödet ska betalas ut i förskott i januari och uppräknas årligen med
förändringen av KPI, konsumentprisindex från 1993 års beslut om nivåer
 mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att
stödet har använts för att stärka de politiska partiernas ställning i den
kommunala demokratin
 granskningsrapport ska lämnas in samtidigt som redovisningen
 redovisningen ska ske per kalenderår och lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter det att stödet lämnats
 om redovisningen och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år
 vid fördelning av partistöd endast beakta mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen
 om ett parti upphör att vara representerat under ett verksamhetsår ska
partistödet dock utbetalas ett år efter det att representationen upphört.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 juni 2014, § 230 och då kommit överens om att ändra de två sista att-satserna enligt följande:
 vid fördelning av partistöd endast beakta mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen, inte så kallade tomma stolar
 om ett parti upphör att vara representerat under ett verksamhetsår ska
partistödet inte betalas ut.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 augusti 2014, § 149.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2011/0085

Gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta föreliggande reglemente för den med Falkenbergs kommun gemensamma nämnden för överförmyndarverksamhet
 anta föreliggande samverkansavtal mellan Varbergs kommun och
Falkenberg kommun avseende den gemensamma överförmyndarverksamheten
 godkänna föreliggande kostnadsreglering för den gemensamma överförmyndarverksamheten för tiden fram till den gemensamma nämnden
träder i kraft den 1 januari 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Varberg beslutade den 18 december 2012, § 184, att
bilda en gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten i Varberg och
Falkenberg.
Under 2013 anställdes en gemensam chef för överförmyndarverksamheten i
Varberg och Falkenberg och en gemensam nämnd kommer att träda i
funktion den 1 januari 2015.
Kommunfullmäktige i Varberg och Falkenberg har att besluta om reglemente, samverkansavtal samt kostnadsfördelning i tiden fram till den 1
januari 2015. Därefter fördelas kostnaden kommunerna emellan enligt samverkansavtalet.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 6 maj 2014 föreslagit
att
 anta föreliggande reglemente för den med Falkenbergs kommun gemensamma nämnden för överförmyndarverksamhet
 anta föreliggande samverkansavtal mellan Varbergs kommun och
Falkenbergs kommun avseende den gemensamma överförmyndarverksamheten
 godkänna föreliggande kostnadsreglering för den gemensamma överförmyndarverksamheten för tiden fram till den gemensamma nämnden
träder i kraft den 1 januari 2015.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 juni, § 209, och då kommit
överens om att återremittera ärendet.
Kommunledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande daterat den 17 juni
2014 föreslagit att anta reglemente, samverkansavtal och godkänna kostnadsreglering för den gemensamma nämnden.
Syftet med den gemensamma nämnden är primärt arbetsrelaterade där två
små enheter går samman i en större förvaltning. En större förvaltning har
andra möjligheter än en liten att upprätthålla den rättssäkerhet som är nödvändig inom överförmyndarverksamheten.
De framtagna styrdokumenten stämmer överens med de intentioner som
varit för handen i processen fram till en gemensam nämnd och förvaltning
inom överförmyndarverksamheten i Falkenberg och Varberg.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 augusti 2014, § 260.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 augusti 2014, § 150.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0375

Läktartak - Påskbergsvallen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 köpa takkonstruktionen till ståplatsläktaren på Påskbergsvallen av
Varbergs BOIS för 1,5 mnkr
 utöka kommunens investeringsbudget 2014 med 1,5 mnkr avseende förvärvet av takkonstruktionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs BoIS har problem med ekonomin sedan klubben har gått upp i
Superettan.
En ståplatsläktare med tak byggdes år 2013 och kommunen betalar enligt
tidigare beslut halva kostnaden för läktaren och kommer att överta ägandet
2017.
Genom bidrag från Sparbanksstiftelsen har föreningen finansierat takkonstruktionen på läktaren och önskar nu sälja taket till kommunen för att
stärka likviditeten och minska kapitalkostnaderna. Köper kommunen taket
kommer man från 2017 att äga hela läktarkonstruktionen och föreningen ges
förutsättningar för en bättre ekonomi framöver.
Föreningen är en viktig aktör för upplevelser i kommunen och har en omfattande ungdomsverksamhet. Viss risk finns dock att ärendet kan bli prejudicerande.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 7 juli 2014 föreslagit att köpa
takkonstruktionen till ståplatsläktaren på Påskbergsvallen av Varbergs BOIS
för 1,5 mnkr och att utöka kommunens investeringsbudget 2014 med
1,5 mnkr avseende förvärvet av takkonstruktionen. Arbetsutskottet har
behandlat ärendet den 12 augusti 2014, § 257.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 augusti 2014, § 152.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0129

Svar på motion om parkeringsplatser vid vårdcentral, apotek, distriktssköterska och BVC i Veddige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 motionen anses besvarad med hänvisning till Region Hallands utökning
av parkeringsplatser vid vårdcentralen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
ViviAnne Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
ViviAnne Johansson (C) har den 25 februari 2014, § 4, lämnat motion om
att snarast anordna tillräckligt antal parkeringsplatser vid vårdcentralen i
Veddige för att tillgodose det behov som finns.
Motionären skriver att trafiksituationen vid vårdcentralen har varit dålig
under en längre tid vilket också har påpekats vid flertal tillfällen, bland
annat i en skrivelse till Region Halland.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande daterat den 1 juli 2014 föreslagit att motionen anses besvarad med hänvisning till Region Hallands utökning av parkeringsplatser vid vårdcentralen.
Region Halland är ansvarig för området som motionen berör. Region
Halland är medvetna om att det finns behov av fler parkeringsplatser vid
vårdcentralen i Veddige och närsjukvården har gett regionfastigheter i uppdrag att ta fram ett förslag på utökning av parkeringsplatser. Framtaget förslag ger 22 nya parkeringsplatser.
Ärendet är avstämt med hamn- och gatuförvaltningen samt regionfastigheter
på Region Halland.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 augusti 2014, § 263.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 augusti 2014, § 156.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0364

Överenskommelse om kommunberedning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna reviderad överenskommelse för kommunberedning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Regionfullmäktige beslutade den 17 juni 2014 om en ny politisk organisation för Region Halland. Beslutet innebär bland annat att från och med
1 januari 2015 bildas en regionstyrelse som även ansvarar för hälso- och
sjukvårdsfrågorna. Den förändrade organisationen innebär att den nuvarande överenskommelsen om kommunberedning behöver revideras så att
regionstyrelsen har möjlighet att utse representanterna för regionen.
Nu gällande överenskommelse är godkänd av kommunfullmäktige i
Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka samt
regionfullmäktige vilket gör att det behövs nytt beslut i varje fullmäktige om
att godkänna reviderad överenskommelse för kommunberedning.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 1 juli 2014 föreslagit att
godkänna reviderad överenskommelse för kommunberedningen.
Den befintliga överenskommelsen revideras och anpassas efter den nya politiska organisationen, i övrigt föreslår Region Halland inga förändringar i
nuvarande överenskommelse.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 augusti 2014, § 265.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 augusti 2014, § 157.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2011/1008

Antagande av detaljplan, småindustri och omlastningsstation, Spannarp 19:22
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta detaljplan för industri och omlastningsstation, Spannarp 19:22, upprättad den 10 november 2011, reviderad den 20 juni 2012, 12 december
2013 (upphävt) och 21 augusti 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har i beslut den 2 juli 2014, mål nr 403-1846-14 upphävt
byggnadsnämndens beslut den 12 december 2013, § 475. Skäl för beslutet är
formaliafel då detaljplanen har antagits av byggnadsnämnden.
En detaljplan ska som regel antas av kommunfullmäktige om den är av
principiell beskaffenhet eller av större vikt. På grund av opinionsyttringen,
att planen är av relativt stor vikt samt att planen inte är av ringa intresse från
allmän synpunkt bör planens antagande prövas av kommunfullmäktige.
Detaljplaneförslaget har inte förändrats efter byggnadsnämndens beslut att
anta detaljplaneförslaget den 12 december 2013, § 475. Då detta beslut har
upphävts av länsstyrelsen i beslut den 2 juli 2014, mål nr 403-1846-14 lyfts
åter ärendet för antagande till kommunfullmäktige.
Byggnadsnämnden har den 21 augusti 2014, § 297, beslutat att godkänna
detaljplan för industri och omlastningsstation på Spannarp 19:22 samt att
överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.
Syftet med planen är att inledningsvis möjliggöra för en omlastningsstation
för avfall för både Varberg och Falkenberg men även omfatta utrymme för
andra verksamheter. Verksamheten ska ersätta befintlig omlastning vid
Östra Hamnvägen i Varberg. Placeringen och utformning av anläggningen
ska utgå från landskapet för att minimera påverkan på landskapsbilden.
Detaljplaneförslaget har varit på samråd under tiden den 22 november 2011
till och med den 31 januari 2012 och den 11 maj 2012 till och med den
3 juni 2012. Inkomna yttranden redovisades i samrådsredogörelse den 7 juni
2013.
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Förslaget har varit utställd under tiden 19 juli 2012 till och med
10 september 2012. Inkomna yttranden redovisas i utställningsutlåtande den
28 november 2013 och följande revideringar föreslås:
 Det g-område som finns redovisat på plankartan inom området NATUR
tas bort
 Genomförandebeskrivningen kompletterats med att ledningsrätt skall
bildas för det kulverterade diket på kvartersmark vid infart och teknisk
anläggning mot väg 233:62.
 Planbeskrivningen justeras till att beskriva att det bebyggelsefria avståndet från Västkustbanan, enligt ”Riskanalys av farligt gods i Hallands
län”, är 20 meter vid reducerat avstånd.
 En förklaring av begreppet Farligt gods tillförs planbeskrivningen.
 Genomförandebeskrivningen kompletteras med att det är Hamn och
gatuförvaltningen som blir ansvariga för drift och skötsel av dagvattendammen.
 Genomförandebeskrivningen kompletteras med att driftsinstruktioner för
dammen tas fram i samband med projektering.
 Genomförandebeskrivningen kompletteras med att möjligheten att anlägga två sammanhängande dammar utreds under projekteringen.
 Genomförandebeskrivningen kompletteras med upplysning om att ett
avtal kommer att tecknas mellan Trafikverket, kommunen och väghållaren för väg 233:62.
 Vägområde för väg 233:62 och 761 tas bort från planområdet.
 Plangränsen i söder mot väg 233:62 justeras med en hörnavskärning där
väg 233:62 ansluter till väg 761 i enligt med Trafikverkets önskemål.
 Planbeskrivningens beskrivning av gc-väg längs väg 233:62 stryks från
handlingarna då detta inte längre är något hamn- och gatuförvaltningen
förespråkar.
 Planbeskrivningen justeras gällande byggnadshöjd vid pulpettak till
16,5 meter i enlighet med plankartan.
 Genomförandebeskrivningen kompletteras med att gemensamhetsanläggningen som ska bildas för omledning av befintligt dike, g-område
mot Väg 761, även ska innefatta område mot Västkustbanan i norr.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2014
föreslagit att
 anta detaljplan för industri och omlastningsstation, Spannarp 19:22, upprättad den 10 november 2011, reviderad den 20 juni 2012, 12 december
2013 (upphävt) och 21 augusti 2014.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 augusti 2014, § 283.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 augusti 2014, § 163.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Länsstyrelsen
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Besvärsberättigade
Kommunkansliet
Lantmäterimyndigheten
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Kf § 141

Meddelanden
Dnr KS 2011/0157-270
Länsstyrelsens protokoll den 12 juni 2014 avseende ny ersättare i Varbergs
kommunfullmäktige för Arbetarpartiet Socialdemokraterna.
Dnr KS 2011/0157-295
Länsstyrelsens protokoll den 7 juli 2014 avseende ny ledamot och ersättare i
Varbergs kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet.
Dnr KS 2013/0480-9
Länsstyrelsens beslut den 18 juni 2014 att avslå överklagandet avseende
detaljplan för bostäder norr om Cafévägen, Torpa-Kärra 6:44, 6:143-6:144,
6:146-6:147, 6:149-6:151, 6:158, 6:160. 6:169, 6:174 och 6:175.
Dnr KS 2014/0434-1
Revisionsrapport den 2 september 2014 från Varbergs kommuns revisorer –
Granskning av kompetensutveckling inom skolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

