Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Plats och tid

Sammanträdesprotokoll
2017-11-14

1-48

Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 9-20.10.
Paus 11.45-12.45, 15.20-15.40.

Beslutande

Ulrika Eriksson (M) § 208
Margit Kastberg (M)
Hanna Netterberg (M)
Nevrie B Suleyman (M) § 178-208,
närvarade inte i beslut § 208
Anne Tano (M)
Lennart Andrén (M)
Martin Svensson (M)
Annsofi Aurell (M)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Erland Linjer (M)
Sven Andersson (M)
Micael Åkesson (M)
Peter Sjöholm (M)
Reine Antonér (M)
Gösta Bergenheim (M)
Harald Lagerstedt (C) § 178-202, 204-208
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Christofer Bergenblock (C)
Lena Språng (C)
Stefan Stenberg (C)
Anna-Karin Gustafsson (C)
ViviAnne Johansson (C)
Johan Rosander (MP)
Linnea Sandahl (MP)
Stefan Edlund (MP)
Martin Bagge (MP)
Mikael Bonde (L)
Mattias Ahlström (L) § 178-208,
närvarade inte i beslut § 208
Karl-Johan Wiktorp (L)
Tobias Carlsson (L)
Marianne Nord-Lyngdorf (L) § 208
Kerstin Hurtig (KD)
Björn Jonasson (KD)

Jana Nilsson (S)
Carlos Paredes (S)
Morgan Fagerström (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Roland Rydberg (S)
Ing-Marie Berggren (S)
Anders Friebe (S)
Jenny Serey (S)
Erik Rask (S)
Ewa Klang (S)
Lennart Johansson (S)
Jeanette Qvist (S)
Lennart Isaksson (S)
Ulla Svenson (S)
Gösta Johansson (S)
Julia Nord Axelsson (S)
Peter Stoltz (S)
Vivi-Anne Karlsson (S)
Lukas Nord Axelsson (S)
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Ingmari Carlsson (V)
Olle Hällnäs (SD)
Erik Hellsborn (SD)
Tore Johansson (SD)
Andreas Feymark (SD)
Andreas Havasi (SD)
Björn Lindström (SD)
Lennart Liljegren (SPI)
Anita Svensson (SPI)

Övriga deltagare

Marcus Andersson, kommunsekreterare
Stefan Tengberg, ekonomidirektör § 208

Utses att justera

Reine Antonér (M) och Julia Nord Axelsson (S)
Ersättare: Johan Rosander (MP)
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Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 21 november 2017 klockan 13-16.30

Sekreterare

Marcus Andersson

Ordförande

Gösta Bergenheim (M)

Justerande

Reine Antonér (M)

Paragraf

Julia Nord Axelsson (S)

178-208

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2017-11-14

3

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

14 november 2017

Datum då anslaget sätts upp

22 november 2017

Datum då anslaget tas ned

14 december 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Marcus Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kf § 178

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna ändring i dagordningen enligt följande
- ärende 16, Budget 2018, plan 2019-2022 Varbergs kommun läggs
sist i dagordningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ärende 16, Budget 2018, plan 2019-2022 Varbergs kommun läggs sist i
dagordningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0690

Motion från Erik Hellsborn (SD) om att ersätta
nyårsfyrverkeriet med en ljus- och ljudshow
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har 14 november 2017 lämnat motion om att ersätta
nyårsfyrverkeriet med en ljus- och ljudshow.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 Inger Karlsson (S) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige
2. hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny
ledamot och i förekommande fall ny ersättare för Socialdemokraterna i
Varbergs kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) har i skrivelse 2 november 2017 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen i Halland
Inger Karlsson
Kommunkansliet
Löneavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Entledigande av vice ordförande i Varbergs
Bostads AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Inger Karlsson (S) från uppdraget som vice ordförande i
Varbergs Bostads AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) har i skrivelse 2 november 2017 begärt entledigande från
sitt uppdrag som vice ordförande i Varbergs Bostads AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergs Bostads AB
Inger Karlsson
Kommunkansliet
Lönekontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Entledigande av ledamot i Patientnämnden i
Halland
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Inger Karlsson (S) från uppdraget som ledamot i
Patientnämnden i Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) har i skrivelse 2 november 2017 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i Patientnämnden i Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Patientnämnden i Halland
Inger Karlsson
Kommunkansliet
Lönekontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Entledigande av ledamot i Stiftelsen Apelvikens
sjukhus
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Inger Karlsson (S) från uppdraget som ledamot i Stiftelsen
Apelvikens sjukhus.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) har i skrivelse 2 november 2017 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i Stiftelsen Apelvikens sjukhus.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Stiftelsen Apelvikens sjukhus
Inger Karlsson
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Entledigande av ersättare i Stiftelsen Aftonsol
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Inger Karlsson (S) från uppdraget som ersättare i Stiftelsen
Aftonsol.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) har i skrivelse 2 november 2017 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ersättare i Stiftelsen Aftonsol.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Stiftelse Aftonsol
Inger Karlsson
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Entledigande av vice ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Inger Karlsson (S) från uppdraget som vice ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) har i skrivelse 2 november 2017 begärt entledigande från
sitt uppdrag som vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktiges valberedning
Inger Karlsson
Kommunkansliet
Lönekontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Entledigande av ersättare i Ideella föreningen
Länsmuseet Varberg, föreningsmöten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Inger Karlsson (S) från uppdraget som ersättare i Ideella
föreningen Länsmuseet Varberg, föreningsmöten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) har i skrivelse 2 november 2017 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ersättare i Ideella föreningen Länsmuseet Varberg,
föreningsmöten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ideella föreningen Länsmuseet
Varberg
Inger Karlsson
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2017-11-14

Kf § 187

13

Dnr KS 2014/0481

Entledigande av ledamot i valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Inger Karlsson (S) som ledamot i valnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) har i skrivelse 2 november 2017 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Valnämnden
Inger Karlsson
Kommunkansliet
Lönekontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0653

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i
Marknad Varberg AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Anders Eriksson från uppdraget som ledamot i
Marknad Varberg AB
2. utse Lisa Holmdahl Pedersen till ny ledamot i Marknad Varberg AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska utse ny ledamot i Marknad Varberg AB eftersom
tidigare ledamot och kommunjurist Anders Eriksson har gått i pension.
Ny kommunjurist från den 1 januari 2017 är Lisa Holmdahl Pedersen, och
densamma föreslås bli ny ledamot.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Marknad Varberg AB
Anders Eriksson
Kommunjurist
Ekonomikontoret, Stefan Tengberg
Ekonomikontoret, Merja Olmedo

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Begäran om röstsammanräkning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Christer Niklasson (SD) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
2. hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny
ersättare för Sverigedemokraterna i Varbergs kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Christer Niklasson (SD) har i skrivelse 13 november 2017 begärt
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen
Christer Niklasson
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0531

Taxa för Varbergs hamn 2018 och tillsvidare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa hamn- och gatunämndens taxa för Varbergs hamn år 2018 och
tillsvidare, daterad 28 juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa
för Varbergs hamn. Förslaget innebär en uppräkning från föregående års
elavgiftstaxa med cirka 3 procent, en avgift för reserverad kaj tillkommer
med 20 kronor per löpmeterkaj och påbörjad vecka samt att det införs tre
olika säsongstaxor för husbilar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 250.
Arbetsutskottet 10 oktober 2017, § 496.
Beslutsförslag 7 september 2017.
Hamn- och gatunämnden 28 augusti 2017, § 75.
Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn.

Övervägande
Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0532

Taxa för Träslövsläges hamn 2018 och
tillsvidare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa hamn- och gatunämndens taxa för Träslövsläges hamn år
2018 och tillsvidare, daterad 28 juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa
för Träslövsläges hamn. Förslaget innebär en uppräkning från föregående
års taxa med cirka 7 procent för förhyrda båtplatser, 3 procent för
verksamma fiskebåtar, varuavgifter med 3,5 procent samt att elavgifterna
höjs med 3 procent.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 251.
Arbetsutskottet 10 oktober 2017, § 497.
Beslutsförslag 7 september 2017.
Hamn- och gatunämnden 28 augusti 2017, § 71.
Hamntaxa och avgifter för Träslövsläge hamn.

Övervägande
Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0533

Taxa för felparkering 2018 och tillsvidare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa hamn- och gatunämndens taxa för felparkering år 2018 och
tillsvidare, daterad 28 juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den taxa som har varit gällande antogs av kommunfullmäktige
15 september 2009, § 99.
Hamn- och gatunämndens förslag till ny taxa för felparkering innehåller
vissa förtydliganden. Tydliga hänvisningar till lagrum i Trafiklagstiftningen
har införts. Därtill har en lista över slag av överträdelser, kodning av
överträdelser samt beloppsnivå för felparkeringsavgift för samtliga
överträdelser infogats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 252.
Arbetsutskottet 10 oktober 2017, § 498.
Beslutsförslag 7 september 2017.
Hamn- och gatunämnden 28 augusti 2017, § 72.
Taxa för felparkering 2018 och tillsvidare, Varbergs kommun.

Övervägande
Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2017-11-14

Kf § 193

19

Dnr KS 2017/0534

Taxa för nyttoparkering 2018 och tillsvidare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa hamn- och gatunämndens taxa för nyttoparkering år 2018 och
tillsvidare, daterad 28 juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nyttoparkeringstillstånd kan erbjudas näringsidkare som använder fordon
som en rullande verkstad för löpande reparations- och underhållsuppdrag
vid tillfällig arbetsplats. Vidare kan tillståndet erbjudas näringsidkare som
till tillfällig arbetsplats medför tyngre handverktyg eller utrustning i
fordonet.
Taxan reviderades senast år 2001 och nu har taxan setts över inför år 2018.
I tidigare taxa var avgiften för ett nyttoparkeringstillstånd 3 000 kronor och
tillståndet gällde upp till fem bilar/registreringsnummer. I den
uppdaterade taxan tas istället en avgift om 1 000 kronor per
bil/registreringsnummer och år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 253.
Arbetsutskottet 10 oktober 2017, § 499.
Beslutsförslag 7 september 2017.
Hamn- och gatunämnden 28 augusti 2017, § 73.
Taxa för nyttoparkering 2018 och tillsvidare, Varbergs kommun.

Övervägande
Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0535

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2018 och
tillsvidare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa hamn- och gatunämndens taxa upplåtelse av offentlig plats år
2018 och tillsvidare, daterad 28 juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nya riktlinjer för uteserveringar i Varbergs innerstad antogs av byggnadsnämnden 2015 och tillämpning av dessa riktlinjer gäller fullt ut från och
med 2017. Riktlinjerna kräver en anpassning av taxan för uteserveringar.
I förslag till taxa för upplåtelse av offentlig plats 2018 och tills vidare har en
differentierad taxa för uteserveringar tagits fram. Taxan differentieras
utifrån zon, säsong och verksamhetstyp. Zonindelning tillämpas redan i
gällande taxa, nytt är säsong och verksamhetstyp.
I övrigt är det en taxehöjning på mellan 3 och 4 procent samt att det har
gjorts mindre justeringar av befintliga avgifter, såsom avgift/påbörjad
vecka i stället för avgift/dag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 254.
Arbetsutskottet 10 oktober 2017, § 501.
Beslutsförslag 7 september 2017.
Hamn- och gatunämnden 28 augusti 2017, § 74.
Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2018 och tillsvidare, Varbergs
kommun.

Övervägande
Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0536

Taxa för vinterväghållning av gångbanor i
centralorten 2018 och tillsvidare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa hamn- och gatunämndens taxa för vinterväghållning av
gångbanor i centralorten år 2018 och tillsvidare, daterad 28 juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa
för vinterväghållning av gångbanor. Förslaget innebär en uppräkning från
föregående års taxa med cirka 3 procent vilket är nödvändigt för att
finansiera löne- och prisuppräkning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 255.
Arbetsutskottet 10 oktober 2017, § 500.
Beslutsförslag 7 september 2017.
Hamn- och gatunämnden 28 augusti 2017, § 75.
Taxa för vinterväghållning av gångbanor i centralorten 2018 och tillsvidare,
Varbergs kommun.

Övervägande
Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0571

Taxor för hyror och avgifter för kultur- och
fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa kultur- och fritidsnämndens taxor för hyror och avgifter 2018,
daterade 20 augusti 2017, med redaktionell ändring på sidan 7.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beslutsordning
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag
och finner det bifallet med redaktionell ändring på sidan 7.

Beskrivning av ärendet
Inför 2018, liksom föregående år, föreslås att använda prisindex för
kommunal verksamhet vid uppräkning av taxorna. Prognosen för
uppräkning är 3,1 procent enligt prognos från Sveriges kommuner och
landsting. Avvikelser från den generella uppräkningen:
 taxor för reklamplatser på kommunala idrottsanläggningar avskaffas
enligt beslut 21 juni 2017, § 62, och intäktsbortfallet kompenseras
genom att öka hyran för bollplaner och övriga idrottsanläggningar med
fyra kronor, utöver den generella uppräkningen.
 kombikort, årskort och halvårskort tas bort ur taxereglementet eftersom
Håstens simhall kommer stängas för rivning från och med augusti 2018.
 entréavgifterna för allmänhetens åkning höjs med mer än den generella
uppräkningen, dels för att kunna hålla en högre kvalité på utrustning
man hyr ut dels för att kunna utöka utbudet.
 för arrangemangslokaler som finns under kultur höjs grundhyran
medan tilläggshyran för ytterligare timmar sänks. Därmed avviker
dessa taxor från den generella uppräkningen.
 biblioteksavgifterna lämnas oförändrade.
 nya taxor för Trönninge friidrottshall, gymnastikhall och idrottshall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 256.
Arbetsutskottet 10 oktober 2017, § 503.
Beslutsförslag 21 september 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 30 augusti 2017, § 76.
Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2018.

Övervägande
Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0572

Kommunala bidragsbestämmelser för
föreningsverksamhet i Varbergs kommun 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser för 2018,
daterade 20 augusti 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsområdet revideras
årligen. Årets revidering innefattar en översyn enligt bland annat följande:

 Förtydliganden har gjorts vad gäller slutdatum och villkor för ansökan.
 Begreppet ”handikappföreningar” har ändrats till ”föreningar för
personer med funktionsnedsättning”.

 Allmänna bestämmelser har kompletterats med: föreningar inom
kulturområdet kan ej få både lokalt aktivitetsstöd och föreningsstöd
inom kulturområde.

 Under rubrik ”projektbidrag för integrationsfrämjande insatser/villkor”
har texten maximalt belopp att söka är 50 000 kronor tagits bort.

 Under rubrik ”Lokalt anläggningsbidrag/ansökan” har följande text
lagts till: Har föreningen sökt och fått investeringsbidrag beviljat för
löpande underhåll kan detta inte tas med i ansökan, se investeringsbidrag sidan 10, ej heller om bidrag getts från annan finansiär.

 Under rubrik ”Bidrag till samlingslokaler/investeringsbidrag” har
kostnaderna ändrats till: Staten står för 50 % av kostnaden,
kommunen för 30 % av kostnaden och föreningen för 20 % av
kostnaden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 257.
Arbetsutskottet 10 oktober 2017, § 502.
Beslutsförslag 26 september 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 30 augusti 2017, § 78.
Kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsverksamhet.

Fort.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Övervägande
Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0575

Revidering av villkor för bidrag till enskilda
vägar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar,
daterade 18 september 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har utarbetat förslag på revidering av villkor
för bidrag till enskilda vägar. Nuvarande bidragsbestämmelser fastställdes
2013 och föreliggande revidering innebär förtydliganden och fastställanden
av villkor som tidigare tolkats och hanterats genom praxis. Även tillägg i
villkoren har skett.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 259.
Arbetsutskottet 17 oktober 2017, § 524.
Beslutsförslag 5 oktober 2017.
Hamn- och gatunämnden 18 september 2017, § 98.
Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar, daterade 18
september 2017.

Övervägande
Förslag på nya villkor är väl genomarbetade och bidrar till en större
tydlighet gentemot enskilda huvudmän. Bidrag till enskilda huvudmän är
inte en lagstadgad kommunal skyldighet utan får ses som en ambitionsnivå
som flertalet kommuner har antagit. Gällande skötsel av grönytor och
lekplatser utförs detta i huvudsak av hamn-och gatuförvaltningen även när
huvudmannen är enskild. Samhällsutvecklingskontoret anser att denna
konstruktion inte är långsiktigt hållbar med avseende på det juridiska
ansvaret och i pågående huvudmannaskapsutredning bör denna
konstruktion ses över och vid behov åtgärdas eller omprövas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0600

Ändring av taxa 2018 för tillsyn och kontroll
inom miljö- och hälsoskyddsområdet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. timkostnaden/grundbeloppet för miljö- och hälsoskyddsnämndens
taxor inom Varbergs kommun från och med 1 januari 2018 ska vara
996 kronor för tillsyn inom miljöbalkens område och 996 kronor
respektive 1196 kronor för kontroll inom livsmedels- och
foderområdena
2. anta förslag till ny taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område, inklusive bilagor
3. anta förslag till ny taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga
kontroll av livsmedels- och vissa jordbruksprodukter
4. anta förslag till nya taxor för administrativa tjänster, för verksamhet
enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
samt för verksamhet enligt strålskyddslagen SFS 1988:220.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har två taxor, en miljö- och
hälsoskyddstaxa, som för 2017 haft en timavgift på 967 kronor, och en
livsmedelstaxa, med en uppdelad timavgift, 1161 kronor per timme för
offentlig kontroll och 967 kronor för extra offentlig kontroll samt
registrering av livsmedelsanläggningar. Timavgifterna justeras årligen
enligt index om inte kommunfullmäktige antar ny taxa.
Nämnden har i sitt budgetbeslut 4 september 2017, § 65, begärt att
fullmäktige ska höja nämndens taxor med 3 procent för 2018. För
miljötillsynen skulle taxan då bli 996 kronor och för livsmedelskontrollen
996 kronor respektive 1196 kronor.
Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett nytt underlag som
förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Miljö- och
hälsoskyddsnämndens förslag bygger till stor del på detta.
Förslag till ändring av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga
kontroll av livsmedels- och vissa jordbruksprodukter är för att kunna täcka
upp kostnader i samband med extra offentlig kontroll som utförs andra
tider än ordinarie arbetstid.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Taxa för administrativa tjänster vid miljö- och hälsoskyddsnämnden, taxa
för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lagen om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa samt taxa för miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen SFS 1988:220
har justeringar endast skett vad avser timtaxans beräkning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 258.
Arbetsutskottet 17 oktober 2017, § 525.
Beslutsförslag 3 oktober 2017.
Delegeringsbeslut ordföranden i miljö- och hälsoskyddsnämnden 26
september 2017.
Taxa 2018 inom miljöbalkens område.
Taxa 2018 inom offentlig kontroll av livsmedels- och vissa
jordbruksprodukter.
Taxa 2018 för administrativa tjänster.
Taxa 2018 för verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot
mot människors hälsa.
Taxa 2018 för verksamhet enligt strålskyddslagen SFS 1988:220.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0625

VA-taxa 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa de taxor som ingår i VA-taxan 2018 för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Taxan för anläggningsavgifter ska täcka dels utbyggnadskostnader inom
respektive exploateringsområde, dels ge ett bidrag till generalplanekostnader, vilket innebär att avgiften även avser tillgång till resterande del
av VA-anläggningen som till exempel huvudledningar, vatten- och
reningsverk. För 2018 föreslås ingen taxejustering för anläggningsavgiften.
Varberg Vatten AB ser fortsatt att täckningsbidrag för somliga anslutningar
samt exploateringsområden inte fullt ut täcker de utgifter som projekten
har och en fortsatt utredning samt alternativa finansieringsmöjligheter
utreds.
Taxan förbrukningsavgifter föreslås höjas med cirka 9 procent för 2018 som
ett led i bolagets omfattade investeringsbehov och planerade ökade
avskrivningar och räntekostnader. Oaktat föreslagen taxejustering så
budgeterar verksamheten ett mindre underskott för år 2018 som ökar
fordran till kollektivet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 260.
Arbetsutskottet 24 oktober 2017, § 535.
Beslutsförslag 16 oktober 2017.
Varberg Vatten AB 12 oktober 2017, § 72.

Övervägande
Bolaget kommer under planeringsperioderna 2019 till 2022 att investera
omfattande i verksamheten vilket gör att framtida taxejusteringar kommer
behövas göras. Utifrån nuvarande plan och sett till verksamhetens
kostnader framgent förväntas taxejusteringar göras i samma omfattning
som för nästkommande år, 2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Övervägande avseende taxeökning 2018 har balanserats både utifrån
budgeterade kostnader samt framtida investeringar och därav
tillkommande avskrivningar och räntekostnader.
Framtida avvägande avseende bolagets investeringsplaner behöver
upprättas för att balansera framtida ökande kapitalkostnader med
taxejusteringar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varberg Vatten AB
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0626

Avfallstaxa 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa de taxor som ingår i avfallstaxa 2018 för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Peter Sjöholm (M) förslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Avfallsverksamheten finansieras huvudsakligen via renhållningstaxa för
hämtning av hushållsavfall och slam samt avgifter till återvinningscentralerna.
Entreprenadersättningen för fastighetsnära insamling beräknas öka med
cirka 2,5 procent enligt avtalad indexreglering.
För hämtning av hushållsavfall planeras inga större förändringar under det
kommande året. Matavfallsinsamlingen är fullt utbyggd med cirka 85
procent anslutna villa- och fritidshushåll. Hösten 2020 påbörjas ett nytt
entreprenadavtal, vilket kan innebära förändringar i både verksamhet och
kostnader.
För att få en balans i budgeten de närmaste åren föreslås en höjning av
avfallstaxan med 2 procent. Ökningen läggs dels på grundavgifterna, och
dels på vikttaxan för containers och markbehållare som har abonnemang
med osorterat avfall. Grundavgifterna höjs med 5,5 procent och vikttaxan
för osorterat avfall insamlat via container eller markbehållare höjs med 200
kronor per ton. Genom att höja viktavgiften för dessa behållare är
förhoppningen att fler av dessa kunder ska välja att sortera ut matavfallet.
Containerhantering är vanligt vid campingar och större verksamheter.
Entreprenadersättningen har hittills under entreprenadperioden legat still,
men inför 2018 ser det ut att bli en indexreglering av avtalade ersättningar
med cirka 3 procent. Taxan föreslås dock vara oförändrad.

Justerandes signatur
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Taxa vid återvinningscentraler, taxa för grönavfallsabonnemang och
hämtning av grovavfall.
Sedan hösten 2017 gäller ett nytt avtal för flisning och omhändertagande av
trä samt ris. För träavfall innebär avtalet kraftigt ökade kostnader. En
justering av taxan för träavfall föreslås därför.
Justeringen innebär att taxan höjs från 44 kronor per kubikmeter, exklusive
moms, till 72 kronor per kubikmeter. I övrigt föreslås taxan vara
oförändrad och ligga kvar på samma nivå som 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 261.
Arbetsutskottet 24 oktober 2017, § 536.
Beslutsförslag 16 oktober 2017.
Varberg Vatten AB 12 oktober 2017, § 73.

Övervägande
Under 2018 förväntas den nya återvinningscentralen stå klar vilket medför
ökade kapitalkostnader för verksamheten framgent samtidigt som de större
entreprenadkostnaderna för hushållsavfall årligen indexregleras. Det nya
avtalet för trähantering på återvinningscentralerna medför även ökade
kostnader.
Avfallsverksamheten får inte gå med över- eller underskott under någon
längre tid. För verksamheten finns ett ackumulerat överskott. 2017 är
prognostiserat med ett underskott och för 2018 beräknas verksamheten
göra ett underskott på cirka 3 000 000 kronor, vilket skulle sänka skulden
till avfallskollektivet till cirka 4 000 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varberg Vatten AB
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2013/0285

Försäljning av arrendetomter inom området
Vrångabäcken, Apelviken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna köpeavtal med Vrångabäckens Markägare Ekonomisk
förening, undertecknat av köparen 8 september 2017, varigenom
kommunen säljer ett område av fastigheten Varberg Getakärr 5:147 för
en köpeskilling om 16 800 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Försäljningen av arrendetomterna i Apelviken påbörjades 2014 efter
inriktningsbeslut i kommunfullmäktige 17 september 2013, innebärande att
samtliga arrendatorer i Apelviken skulle erbjudas få köpa loss sin
arrendetomt.
Förevarande försäljning skiljer sig något från tidigare då detaljplan 217 och
341 innehåller en planbestämmelse som omöjliggör avstyckning av
tomterna inom ett definierat område, Vrångabäcken. Området kan däremot
styckas av och säljas i sin helhet till en ny ägare, arrenderätterna förordnas
då bestå i fastigheten vilket innebär att de följer med köpet i befintlig form.
Samhällsutvecklingskontoret har inför förhandling med arrendatorerna i
Vrångabäcksområdet uppdragit konsult att värdera området som helhet,
omfattande 76 arrenderätter och samfälld mark. Värdet uppskattades till
16 800 000 kronor, vilket således utgjort ett av villkoren som
kommunicerats med arrendatorerna. Under 2016 bildades Vrångabäckens
Markägare Ekonomisk förening i syfte att tillmötesgå kommunens krav på
en motpart. Ett förslag till köpeavtal har därefter upprättats och
undertecknats av föreningen. Föreningen har bildats av arrendatorerna och
75 av 76 arrendatorer är medlemmar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 266.
Arbetsutskottet 10 oktober 2017, § 489.
Beslutsunderlag 21 september 2017.
Köpeavtal, 8 september 2017.
Värdeutlåtande från NAI Swefa.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret anser att försäljningen av området till
Vrångabäckens Markägare Ekonomisk förening är ett korrekt
genomförande av kommunfullmäktiges beslut att erbjuda alla arrendatorer
i Apelviken en möjlighet att friköpa sin arrendetomt.
Samhällsutvecklingskontoret anser också att sannolikheten för att rådande
detaljplan kan ändras för att medge avstyckning av arrendetomterna i
framtiden är minimala. Kommunen äger planmonopolet, strukturen i
området försvårar fastighetsbildning och rådande lagstiftning försvårar en
planändring då frågor som höjning av havsnivå och strandskydd
aktualiseras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Vrångabäckens markägare ekonomisk förening
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Dnr KS 2014/0188

Ökad investeringsram Lindvallen, ny- och
ombyggnad
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. exkludera bevattningsanläggningen ur projektet då det inte är praktiskt
genomförbart i dagsläget
2. utöka Lindvallens investeringsram med 2 950 000 kronor till totalt
16 100 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Jäv
Harald Lagerstedt (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

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

Beskrivning av ärendet
15 november 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om en investeringsram på 13 150 000 kronor för ny- och ombyggnad av Lindvallen. I projektet
ingick:
 om- och tillbyggnad av befintligt klubbhus
 ny omklädningsbyggnad
 belysning på A-plan
 automatiserad bevattning av för A- och B-plan
 tillgänglighetsanpassningar vid anläggningen
Vid anbudstidens utgång fanns enbart ett komplett anbud, av två inkomna.
Anbudet visar en högre produktionskostnad än vad som avsatts i budget.
Merkostnaden uppskattas bland annat bero på:
 byggnation vintertid, vilket kräver byggtält och som är nytillkomna krav
på byggnation
 ökade ytor för teknik och tillgänglighet, 24m2
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ökade ytor för verksamhet, 29m2 (linjeringsrum som inte fanns med,
entréytor för att avdela omklädningsrum och utökning av tvättstuga)
generellt högt kostnadsläge i byggbranschen

Nytt anbud har kommit in efter att upphandlingen gick in i
förhandlingsförfarande och omfattningen minskats och exkluderat den
automatiserade bevattningen. Det nya anbudet ligger till grund för nytt
beslut om investeringsram för projektet.
Utredning bevattningsanläggning: i projektet ingick att skapa
automatiserad bevattning av A- och B-plan. Vid projektering uppdagades
att vattentrycket i befintlig vattenledning inte klarar en
bevattningsanläggning. Kommunen har planer på att uppgradera
vattentillförseln i Tofta, men oavsett den satsningen blir inte trycket
tillräckligt enligt det underlag som VIVAB lämnat. För att kompensera
detta krävs en cistern som i sin tur tar vatten från en närliggande brunn.
Merkostnad beräknas till cirka 2 000 000 kronor och är heller inte
inkluderat i anbudsumman. Förslag är att bevattning får utföras som
tidigare och en ny förstudie görs för bevattningsfrågan specifikt framöver.
Elförsörjning av Lindvallen i Tofta är problematisk eftersom det inte går att
få mer än 125 A inleverans från Varbergsortens elbolag. För att kunna
uppfylla belysningskrav för ny omklädningsbyggnad, ny belysning på Aplanen och få till en driftsäker belysning av B-planen, samt driften av
robotgräsklippare, kommer en separat hemställan att göras till
servicenämnden för LED-belysning istället för halogen som idag finns på
planen och dessutom ligger med i investering för ny- och ombyggnad
Lindvallen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 269.
Arbetsutskottet 17 oktober 2017, § 527.
Beslutsförslag 10 oktober 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 23 mars 2016, § 27.
Kommunfullmäktige 15 november 2016, § 159.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 6 september 2017, § 105.

Fort.
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Övervägande
Om ökning av investeringsram inte godkänns krävs ett omtag av projektet,
vilket troligtvis enbart kan minska kostnaderna genom en negativ
förändring av nuvarande omfattning. Det ger även en försening av
genomförandet vilket i sin tur påverkar fotbollsverksamheten som då får
pågå under byggnation, och inte ger möjlighet för omklädning eller tillgång
till klubbrum.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KS 2017/0553

Begäran om att utöka socialnämndens
investeringsbudget 2017 för inköp av digitalt
nyckelfritt låssystem
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. utöka socialnämndens investeringsbudget med 5 200 000 kronor
avseende inköp av digitalt nyckelfritt låssystem till ordinärt boende
2. finansiering sker genom att socialnämnden får täcka utökade
kapitalkostnader inom befintlig driftram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M) och Olle Hällnäs (SD) förslår bifall till kommunstyrelsens
förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Baspersonal i hemtjänsten, trygghetsteamet samt hemsjukvården använder
idag traditionella nycklar i syfte att komma in till kunder/patienter som har
en beviljad biståndsinsats eller sjukvård i hemmet. Nyckelhanteringen
kräver mycket manuellt arbete vilket är både resurs- och personalkrävande.
Dagens nyckelhantering är inte optimal ur säkerhetssynpunkt och det finns
utrymme för förbättringar. Det finns moderna låslösningar på marknaden
som är både säkrare och effektivare.
Översynen av nyckelhantering sker inom ramen för projektet Den mobila
medarbetaren. Enligt projektdirektivet är syftet att kvalitetssäkra och
effektivisera hanteringen av kundernas nycklar inom hemtjänsten.
Projektmål avseende nyckelhantering är att en resurs- och kostnadseffektiv
låslösning som är kompatibel med övriga system införs för hemtjänsten.
Efterfrågad låslösning finns framtagen av flera olika leverantörer på den
svenska marknaden och flertalet andra kommuner har redan gått vidare till en
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så kallad nyckelfri lösning. Omvärldsbevakning av befintliga låslösningar är
genomförd. Testpilot är genomförd och utvärderad.
Upphandlingen har genomförts under hösten 2016. Samarbetsavtal med en
antagen anbudsgivare tecknas för tidsperioden 1 januari 2017 – 31 december
2021 med möjlighet till maximalt 60 månaders förlängning under tidsperioden
1 januari 2022 – 31 december 2026.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 264.
Arbetsutskottet 3 oktober 2017, § 477.
Beslutsförslag 21 september 2017.
Socialnämnden 31 augusti 2017, § 106.

Övervägande
Bedömningen är att investeringen ger en säkrare och att en mer rationell
lösning erhålls för både kund och fastighetsägare som inte behöver lämna
ut nycklar till hemtjänsten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0555

Överenskommelse SärNär - Ansvarsfördelning
och kostnadsansvar för nutritionsbehandling
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna överenskommelse för ansvarsfördelning och kostnadsansvar
för nutritionsbehandling, SärNär, daterad 3 februari 2017, att gälla från
1 januari 2018
2. beräkning av avgift för matabonnemang förändras utifrån
överenskommelsen
3. överenskommelsens effekter ska gemensamt följas upp inom två år från
start av överenskommelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M) förslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Region Halland och Hallands kommuner har i samverkan tagit fram en
överenskommelse avseende ansvarsfördelning och kostnadsansvar för
nutritionsbehandling. Överenskommelsen innebär bland annat följande:
 enhetliga patientavgifter oavsett patientens boendeort, boendeform
eller vilken huvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret
 likvärdig tillgång till dietist för samtliga patienter i länet
 tydlighet i ansvarsfördelning och kostnadsansvar avseende
nutritionsbehandling
 möjlighet till samlad uppföljning av förskrivna nutritionsprodukter
avseende volymer, produktslag och kostnader.
Den gemensamma Strategiska gruppen för samverkan mellan regionen och
kommunerna ställde sig bakom överenskommelsen på sitt sammanträde
3 februari 2017.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 273.
Arbetsutskottet 10 oktober 2017, § 494.
Beslutsförslag 26 september 2017.
Socialnämnden 31 augusti 2017, § 109.
Missiv till kommunerna och regionen, SärNär.
SärNär – principöverenskommelse mellan Region Halland och Hallands
kommuner, daterad 3 februari 2017.

Övervägande
Socialnämnden skriver i sitt beslut att förslaget till överenskommelse har
föregåtts av olika utkast, det senaste behandlade socialnämnden 2016. Det
aktuella förslaget förtydligar regionens ansvar att bistå med dietist
avseende enteral nutrition, sondnäring, mer komplexa nutritionsproblem
och för patienter med behov av konsistensanpassning på grund av
diagnostiserad dysfagi, tugg- och sväljsvårigheter. Förslaget till ansvarsfördelning och kostnadsansvar föreslås träda i kraft 1 januari 2018.
Överenskommelsen ska beaktas i den kommande revideringen av
överenskommelse om hemsjukvård, för att minimera risken att nutrition
fortsättningsvis hanteras som ett separat spår, utanför övrig hälso- och
sjukvård.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0604

Annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. under 2018 annonsera om kommunfullmäktiges sammanträden i
Hallands Nyheter och Varbergs Posten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. En av ändringarna i
kommunallagen är att skyldigheten att i ortstidning kungöra fullmäktiges
sammanträden upphör. Istället ska informationen finnas tillgänglig på en
webbaserad kommunal anslagstavla. Motiveringen till förändringen är att
en webbaserad anslagstavla innebär en väsentligt större spridning av den
information som hittills lämnats på den fysiska anslagstavlan. Mot denna
bakgrund anser man att det inte längre är nödvändigt att kräva att
kommuner publicerar information i dagstidningar på det sätt som tidigare
gällt. Slopandet av detta krav innebär dock inget hinder mot att fortsätta
annonsera i ortstidningar.
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde i Varbergs kommun har
tidigare skett genom annons i Hallands Nyheter. Kungörelse har även
införts i Varbergs Posten men utgivningsdagen av Varbergs Posten har
medfört att annonsen inte kunnat införas inom den tid kommunallagen
föreskrivit.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 276.
Arbetsutskottet 24 oktober 2017, § 539.
Beslutsförslag 5 oktober 2017.

Övervägande
Kommunfullmäktiges presidium anser att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden även 2018 ska ske genom annons i Hallands
Nyheter. Vidare anser man att kungörelse även ska införas i Varbergs
Posten. Däremot anser man att alla ärenden inte behöver räknas upp i
annonserna, utan endast ett urval av ärenden med allmänintresse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kf § 207

Meddelanden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 9 oktober – 24
oktober 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2017/0620-1
Revisionsrapport från Falkenbergs och Varbergs kommuns revisorer om
Granskning av delårsrapport 2017, Räddningstjänsten Väst.
Dnr KS 2017/0620-2
Protokoll från Räddningstjänsten Väst den 9 oktober 2017.
Dnr KS 2017/0217-37
Socialnämndens rapport om icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL, kvartal 3, 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0614

Budget 2018, plan 2019-2022 Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa skattesatsen för år 2018 till 20,33 kronor
2. godkänna driftbudget samt politiska uppdrag och prioriteringar för
budget 2018 samt plan 2019-2022
3. godkänna investeringsbudget 2018 och plan 2019-2022
4. godkänna exploateringsbudget 2018 och plan 2019-2022
5. godkänna resultat- och kassaflödesbudget för 2018 och plan 2019-2022.
6. att i övrigt godkänna budget 2018 och plan 2019-2022 samt bilaga 1.
7. bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade
medel
8. kommunkoncernens totala låneram för 2018 får vara högst
4 700 000 000 kronor, inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB
9. omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2018:
a. kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, det vill säga
öka kommunkoncernens skulder under år 2018, med
totalt 1 100 000 000 kronor. Delegat medges teckna dessa lån
b. kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under 2018. Delegat medges teckna dessa lån.

Reservation
Jana Nilsson (S), Carlos Paredes (S), Morgan Fagerström (S), Turid RavloSvensson (S), Roland Rydberg (S), Ing-Marie Berggren (S), Anders
Friebe (S), Jenny Serey (S), Erik Rask (S), Ewa Klang (S), Lennart
Johansson (S), Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Ulla Svenson (S),
Gösta Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), Peter Stoltz (S), Vivi-Anne
Karlsson (S), Lukas Nord Axelsson (S) och Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD), Andreas
Feymark (SD), Andreas Havasi (SD) och Björn Lindström (SD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Lars-Åke Erlandsson (V) och Ingmari Carlsson (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M), Stefan Edlund (MP), Tobias Carlsson (L),
Kerstin Hurtig (KD), Sven Andersson (M), Mikael Bonde (L), Lena
Språng (C), Anne Tano (M), Anna-Karin Gustafsson (C), Stefan
Stenberg (C), Erland Linjer (M), Martin Bagge (MP), Karl-Johan
Wiktorp (L), Mikael Åkesson (M) och Christofer Bergenblock (C) föreslår
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jana Nilsson (S), Turid Ravlo Svensson (S), Peter Stoltz (S), Ewa Klang (S),
Jeanette Qvist (S), Erik Rask (S), Anders Friebe (S), och Lennart
Johansson (S) föreslår att anta Socialdemokraternas förslag till budget
för 2018, ram 2019 samt plan 2020-2022 samt förslag till uppdrag.
Andreas Feymark (SD), Olle Hällnäs (SD) och Erik Hellsborn (SD) föreslår
att anta Sverigedemokraternas att-satser och resultatbudget för 2018, ram
2019 samt plan 2020- 2022.
Lars-Åke Erlandsson (V) föreslår att anta Vänsterpartiets resultatbudget för

2018, ram 2019 samt plan 2020–2022.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger fyra förslag till budget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelens förslag är huvudförslag och
att motförslag ska utses till huvudförslaget.
Ordföranden ställer Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och
Vänsterpartiets förslag mot varandra och konstaterar att
Socialdemokraternas förslag utgör motförslag till huvudförslaget.
Omröstning begärs.
Ordföranden konstaterar att ett motförslag ska utses till
Socialdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets förslag mot
varandra och konstaterar och kommunfullmäktige beslutar att utse
Sverigedemokraternas förslag som motförslag till Socialdemokraternas
förslag.
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till Sverigedemokraternas förslag.
Nej-röst för bifall till Vänsterpartiets förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Sverigedemokraternas förslag med
6 ja-röster, 2 nej-röster och 53 avstår.
Ja röstar Andreas Feymark (SD), Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD),
Tore Johansson (SD), Andreas Havasi (SD) och Björn Lindström (SD).
Nej röstar Lars-Åke Erlandsson (V), Ingmari Carlsson(V).
Avstår gör Ulrika Eriksson (M), Margit Kastberg (M), Hanna
Netterberg (M), Anne Tano (M), Lennart Andrén (M), Martin
Svensson (M), Annsofi Aurell (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Erland
Linjer (M), Sven Andersson (M), Micael Åkesson (M), Peter Sjöholm (M),
Reine Antonér (M), Gösta Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C),
Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C),
Stefan Stenberg (C), Anna-Karin Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C),
Johan Rosander (MP), Linnea Sandahl (MP), Stefan Edlund (MP),
Martin Bagge (MP), Mikael Bonde (L), Tobias Carlsson (L),
Marianne Nord-Lyngdorf (L), Karl-Johan Wiktorp (L),
Kerstin Hurtig (KD), Björn Jonasson (KD), Jana Nilsson (S),
Carlos Paredes (S), Morgan Fagerström (S), Turid Ravlo-Svensson (S),
Roland Rydberg (S), Ing-Marie Berggren (S), Anders Friebe (S),
Jenny Serey (S), Erik Rask (S), Ewa Klang (S), Lennart Johansson (S),
Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Ulla Svenson (S),
Gösta Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), Peter Stoltz (S),
Vivi-Anne Karlsson (S), Lukas Nord Axelsson (S),
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Lennart Liljegren (SPI),
Anita Svensson (SPI).
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.
Nej-röst för bifall till Sverigedemokraterna förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Socialdemokraternas förslag med 21 jaröster, 6 nej-röster och 34 avstår.
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Ja röstar Jana Nilsson (S), Carlos Paredes (S), Morgan Fagerström (S),
Turid Ravlo-Svensson (S), Roland Rydberg (S), Ing-Marie Berggren (S),
Anders Friebe (S), Jenny Serey (S), Erik Rask (S), Ewa Klang (S),
Lennart Johansson (S), Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S),
Ulla Svenson (S), Gösta Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S),
Peter Stoltz (S), Vivi-Anne Karlsson (S), Lukas Nord Axelsson (S),
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) och Ingmari Carlsson(V).
Nej röstar Andreas Feymark (SD), Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD),
Tore Johansson (SD), Andreas Havasi (SD) och Björn Lindström (SD).
Avstår gör Ulrika Eriksson (M), Hanna Netterberg (M), Margit
Kastberg (M), Anne Tano (M), Lennart Andrén (M), Martin Svensson (M),
Annsofi Aurell (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Erland Linjer (M),
Sven Andersson (M), Micael Åkesson (M), Peter Sjöholm (M),
Reine Antonér (M), Gösta Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C),
Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C),
Stefan Stenberg (C), Anna-Karin Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C),
Johan Rosander (MP), Linnea Sandahl (MP), Stefan Edlund (MP),
Martin Bagge (MP), Mikael Bonde (L), Karl-Johan Wiktorp (L),
Tobias Carlsson (L), Marianne Nord-Lyngdorf (L), Kerstin Hurtig (KD),
Björn Jonasson (KD), Lars-Åke Erlandsson (V), Lennart Liljegren (SPI) och
Anita Svensson (SPI).
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.
Komunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 31 jaröster och 20 nej-röster och 10 avstår.
Ja röstar Ulrika Eriksson (M), Hanna Netterberg (M), Margit Kastberg (M),
Anne Tano (M), Lennart Andrén (M), Martin Svensson (M),
Annsofi Aurell (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Erland Linjer (M),
Sven Andersson (M), Micael Åkesson (M), Peter Sjöholm (M),
Reine Antonér (M), Gösta Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C),
Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C),
Stefan Stenberg (C), Anna-Karin Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C),
Johan Rosander (MP), Linnea Sandahl (MP), Stefan Edlund (MP),
Martin Bagge (MP), Mikael Bonde (L), Karl-Johan Wiktorp (L),
Tobias Carlsson (L), Marianne Nord-Lyngdorf (L), Kerstin Hurtig (KD), och
Björn Jonasson (KD).
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Nej-röstar Jana Nilsson (S), Carlos Paredes (S), Morgan Fagerström (S),
Turid Ravlo-Svensson (S), Roland Rydberg (S), Ing-Marie Berggren (S),
Anders Friebe (S), Jenny Serey (S), Erik Rask (S), Ewa Klang (S),
Lennart Johansson (S), Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Ulla
Svenson (S), Gösta Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), Peter Stoltz (S),
Vivi-Anne Karlsson (S), Lukas Nord Axelsson (S) och Birgitta Sagdahl
Wildtberg (S).
Avstår gör Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD),
Andreas Feymark (SD), Andreas Havasi (SD), Björn Lindström (SD), LarsÅke Erlandsson (V), Ingmari Carlsson (V), Lennart Liljegren (SPI) och
Anita Svensson (SPI).

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till budget för
kommunstyrelsen och dess verksamhet 2018 samt långtidsplan 2019-2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 oktober 2017, § 263.
Arbetsutskottet 10 oktober 2017, § 492.
Beslutsförslag 5 oktober 2017.
Alliansens och Miljöpartiets budgetförslag.
Socialdemokraternas budgetförslag 2018.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2018.
Vänsterpartiets budgetförslag 2018.
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Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga bolag och nämnder
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

