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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 18.10-23.15

Beslutande

Antonio Diaz (M)
Anette Lofjärd (M)
Örjan Anger (M)
Margit Kastberg (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)
Mats Eriksson (M)
Gösta Bergenheim (M)
Harald Lagerstedt (C)
Olof Helmersson (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)
Margareta Bernås (L)
Mattias Ahlström (L)
Tobias Carlsson (L)
Karl-Johan Wiktorp (L)
Kerstin Hurtig (KD)
Björn Jonasson (KD)

Övriga deltagare

Rune Andersson (S) revisor, § 65, 67
Stefan Tengberg, ekonomidirektör, § 66
Christina Björned, personaldirektör, § 66
Marcus Andersson, kommunsekreterare

Utses att justera

ViviAnne Johansson (C) och Eva Klang (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 2 maj 2017 klockan 13.00-16.30

Jana Nilsson (S)
Eivor Blomstrand (S)
Morgan Fagerström (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Tomas Johansson (S)
Ing-Marie Berggren (S)
Anders Friebe (S)
Jenny Serey (S)
Anton el Raai (S)
Ewa Klang (S)
Lennart Johansson (S)
Roland Ryberg (S)
Lennart Isaksson (S)
Ulla Svenson (S)
Gösta Johansson (S)
Rita Wiberg (S)
Kent Norberg (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)
Jörgen Pejle (SD)
Björn Lindström (SD)
Lennart Liljegren (SPI)
Anita Svensson (SPI)

Ersättare:
Mattias Ahlström (L)
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Paragraf

52-90

Eva Klang (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

25 april 2017

Datum då anslaget sätts upp

2 maj 2017

Datum då anslaget tas ned

24 maj 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Marcus Andersson
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Kf § 52

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. ändra dagordning enligt följande:
 ärende 20, Budgetöverföring från 2016 till 2017 – Investeringar, §
69, behandlas efter Beviljande av ansvarsfrihet, Samordningsförbundet Halland revisionsberättelse och årsredovisning 2016, § 68
 extra ärende, Hantering av nämndernas över- och underskott, § 70,
behandlas efter Budgetöverföring från 2016 till 2017 –
Investeringar, § 69.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
2017-04-25

4

Dnr KS 2017/0313

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

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om det finns regler att inga andra språk än
svenska får lov att talas på Varbergs ungdomsgårdar.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Christofer Bergenblock (C) svarar
på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0318

Motion från Roland Ryberg (S) om fri entré
under vissa tider till kommunala badanläggningar för personer över 65 år som är bosatta i
kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Roland Ryberg (S) har 25 april 2017 lämnat motion om fri entré under vissa
tider till kommunala badanläggningar för personer över 65 år som är
bosatta i kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0319

Motion från Anders Friebe (S) om konsekvensanalyser av nämnders och fullmäktiges beslut
med avseende på effekter på stad och landsbygd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har 25 april 2017 lämnat motion om konsekvensanalyser
av nämnders och fullmäktiges beslut med avseende på effekter på stad och
landsbygd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0320

Motion från Anders Friebe (S) om social hänsyn
vid offentlig upphandling
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har 25 april 2017 lämnat motion om social hänsyn vid
offentlig upphandling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0321

Motion från Erik Rask (S) om en samåkningsparkering vid riksväg 153/E6
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Rask (S) har 25 april 2017 lämnat motion om en samåkningsparkering
vid riksväg 153/E6.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0322

Motion från Erik Hellsborn (SD) om att tillåta
cykling runt fästningen utanför badsäsongen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har 25 april 2017 lämnat motion om att tillåta cykling
runt fästningen utanför badsäsongen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0325

Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas
Feymark (SD) om generationsbryggor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) har 25 april 2017 lämnat
motion om generationsbryggor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0327

Motion från Olle Hällnäs (SD), Andreas Feymark
(SD) och Erik Hellsborn (SD) om att premiera
elever med goda studieresultat
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD), Andreas Feymark (SD) och Erik Hellsborn (SD) har 25
april 2017 lämnat motion om att premiera elever med goda studieresultat.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0326

Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas
Feymark (SD) om en kostpolicy för barnens
bästa
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) har 25 april 2017 lämnat
motion om en kostpolicy för barnens bästa.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0268

Interpellation om kommunplacerade 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. interpellationen får ställas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) har 7 april 2017 lämnat en interpellation om kommunplacerade 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 63

Sammanträdesprotokoll
2017-04-25

14

Dnr KS 2017/0269

Interpellation om kommunens arbete för att få
befintliga arbetsgivare att stanna kvar och
utvecklas i kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. interpellationen får ställas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har 10 april 2017 lämnat en interpellation om
kommunens arbete med att få befintliga arbetsgivare att stanna kvar och
utvecklas i kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0270

Interpellation om skicket på fastigheten Åkaren
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. interpellationen får ställas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har 10 april 2017 lämnat en interpellation om skicket på
fastigheten Åkaren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0261

Revisionsberättelse för Varbergs kommun 2016
- beviljande av ansvarsfrihet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ och i gemensamma nämnder beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2016
varit ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i
fråga om den egna nämnden eller styrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelse 6 april 2017 avseende
2016 års verksamhet och förvaltning.
Revisorerna har tillstyrkt att kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt
de enskilda förtroendevalda i dessa organ och i gemensamma nämnder
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 samt godkänt kommunens
årsredovisning.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 6 april 2017.
Revisonberättelse för Varbergs kommun 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0127

Årsredovisning 2016 - Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna årsredovisningen för 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M), Tobias Carlsson (L), Stefan Stenberg (C), Stefan
Edlund (MP), Erland Linjer (M) och Michael Åkesson (M) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
slut. Årsredovisningen ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning,
balansräkning, kassaflödesanalys och en sammanställd redovisning som
omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom en annan juridisk
person. Stark tillväxt fortsätter att prägla verksamheten i Varbergs
kommun. En ny målperiod har inletts, med fyra strategiska målområden
som styr riktningen för nämnder och bolag under 2016-2019. Målområdena
är utvalda för att leda kommunen i riktning mot Vision 2025. I sammanställningen av målarbetet inom nämnder, förvaltningar och bolag uppvisas
ett något ojämnt resultat, men 2016 är målperiodens första år och överlag
finns goda indikationer på måluppfyllnad för perioden.
Det ekonomiska resultatet för 2016 uppgår till 89,8 miljoner kronor och
avviker positivt från budget med 49 miljoner kronor. Driftsredovisningen
från nämnderna visar en positiv budgetavvikelse på 54,5 miljoner kronor.
Jämfört med föregående år har både intäkter och kostnader ökat. Den
totala nettokostnaden har under året ökat med 5,6 procent. Kommunens
två finansiella mål för 2016 handlar om resultatnivå och självfinansiering av
investeringar. Medan resultatmålet är uppnått med god marginal har målet
om en hundraprocentig självfinansiering inte nåtts. Anledningen är den
intensiva investeringsfas som kommunen är inne i, med nettoinvesteringar
som för året uppgick till 399 miljoner kronor. Samtidigt kan konstateras att
kommunen har en mycket god grundekonomi med en bra budgetföljsamhet
och en soliditet på 41,3 procent.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, 65.
Arbetsutskottet 4 april 2017, § 208.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Arbetsutskottet 28 februari 2017, § 106.
Beslutsförslag 24 mars 2017.
Årsredovisning 2016 för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga styrelser och nämnder
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Dnr KS 2017/0211

Beviljande av ansvarsfrihet, revisionsberättelse
och årsredovisning 2016 för Räddningstjänsten
Väst
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda
förtroendevalda i Räddningstjänsten Väst för verksamhetsåret 2016.
Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2016
varit ledamöter eller ersättare i direktionen inte deltar i beslutet i fråga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Revisorerna för Räddningstjänsten Väst lämnat revisionsberättelse för 2016
års verksamhet till Varbergs och Falkenbergs kommuner.
Revisorernas tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Revisorerna godkänner även årsredovisning för 2016.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 6 april 2017.
Årsredovisning för Räddningstjänsten Väst 2016.
Revisionsberättelse.
Granskningsrapport.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Räddningstjänsten Väst
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0271

Beviljande av ansvarsfrihet, revisionsberättelse
och årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Halland
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i
Halland för verksamhetsåret 2016.
Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2016
varit ledamöter eller ersättare i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Halland inte deltar i beslutet i fråga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun är tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland, Kungsbacka, Laholms, Falkenbergs,
Halmstads och Hylte kommuner medlem i Samordningsförbundet i
Halland för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Enligt 26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan
om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning.
I revisionsberättelsen framgår att styrelsen i Samordningsförbundet i
Halland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen
har varit tillräcklig. Årsredovisningen är uppställd i enlighet med
kommunal redovisningslag och bedöms som rättvisande. Med hänvisning
till det tillstyrker förbundsmedlemmarnas revisorer att styrelsen och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 10 april 2017.
Beviljande av ansvarsfrihet, Samordningsförbundets revisionsberättelse
och årsredovisning 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samordningsförbundet
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0165

Budgetöverföring från 2016 till 2017 Investeringar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna förslag till budgetöverföringar gällande investeringar med
228,4 miljoner kronor från 2016 till 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Under 2016 har kommunen investerat till en nettoutgift av 398,9 miljoner
kronor. Den totala investeringsbudgeten för 2016 var 640,6 miljoner
kronor, varav 500,9 miljoner kronor tillförts i budget 2016, 113,3 miljoner
kronor överförts från tidigare års budgetbeslut och 26,4 miljoner kronor
tillförts genom fullmäktigebeslut under året.
Totalt önskar nämnderna föra över 228,4 miljoner kronor av 2016 års
investeringsbudget till 2017 och ett investeringsbidrag på 15,5 miljoner
kronor till 2018 eftersom det redan nu bedöms bli förseningar i pågående
projekt. Investeringsbudgeten för 2017 omfattar projekt budgeterade till
554,8 miljoner kronor och sammanlagt med överföringen från 2016
kommer den att uppgå till 783,2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 71.
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 139.
Beslutsförslag 1 mars 2017.
Ombudgetering investeringar 2016-2017_tabell
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0166

Hantering av nämndernas över- och underskott
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. justering görs av respektive nämnds resultatreserv enligt Avräkning
driftredovisning bokslut 2016, daterad 14 mars 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämndernas resultatreserv justeras med över- eller underskott inom maxbeloppet. Justeringen beror huvudsakligen på att omständigheter utanför
respektive nämnds och förvaltnings kontroll medför avvikelser och därmed
överförs inte över- eller underskottet till nämndens resultatreserv.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 72.
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 140.
Beslutsförslag 1 mars 2017.
Avräkning driftsredovisning bokslut 2016, daterad 14 mars 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2017-04-25

Kf § 71
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Dnr KS 2017/0217

Månadsrapport januari - februari 2017 Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna månadsrapport för januari-februari 2017 för Varbergs
kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har med underlag från nämnder och
förvaltningar sammanställt rapportering för kommunens verksamhet
avseende perioden januari till februari 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 66.
Arbetsutskottet 4 april 2017, § 209.
Beslutsförslag 21 mars 2017.
Månadsrapport februari 2017 – Varbergs kommun.
Nämndernas inrapporterade underlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 72

Sammanträdesprotokoll
2017-04-25
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Dnr KS 2013/0541

Antagande av detaljplan för Alunskiffern 1 och
del av Getakärr 6:44, Västkustvägen Breared
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anta detaljplan för Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44,
Västkustvägen Breared, upprättad 17 december 2015, reviderad
4 februari 2016, 29 september 2016 och 2 mars 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Lennart Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI) reserverar sig mot
beslutet.
Lars-Åke Erlandsson (V) och Ingmari Carlsson (V) reserverar sig mot
beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M), Stefan Stenberg (C), Martin Bagge (MP), Jana
Nilsson (S) och Lena Språng (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ingmari Carlsson (V) och Lennart Liljegren (SPI) föreslår avslag på
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ingmari Carlssons (V) med fleras förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 57 jaröster och 4 nej-röster.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2017-04-25
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Ja röstar Antonio Diaz (M), Anette Lofjärd (M), Örjan Anger (M), Margit
Kastberg (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), Mats Eriksson (M), Gösta
Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C), Olof Helmersson (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), Margareta Bernås
(L), Mattias Ahlström (L), Tobias Carlsson (L), Karl-Johan Wiktorp (L),
Kerstin Hurtig (KD), Björn Jonasson (KD), Jana Nilsson (S), Eivor
Blomstrand (S), Morgan Fagerström (S), Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas
Johansson (S), Ing-Marie Berggren (S), Anders Friebe (S), Jenny Serey (S),
Anton el Raai (S), Ewa Klang (S), Lennart Johansson (S), Roland Ryberg
(S), Lennart Isaksson (S), Ulla Svenson (S), Gösta Johansson (S), Rita
Wiberg (S), Kent Norberg (S), Vivi-Anne Karlsson (S), Lukas Nord Axelsson
(S), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD),
Tore Johansson (SD), Andreas Feymark (SD), Jörgen Pejle (SD)och Björn
Lindström (SD).
Nej röstar Lars-Åke Erlandsson (V), Lennart Liljegren (SPI), Anita
Svensson (SPI) och Ingmari Carlsson (V).

Beskrivning av ärendet
Planområdet omfattar två fastigheter, Alunskiffern 1 och del av Getakärr
6:44. Fastigheten Alunskiffern 1 är för närvarande planlagd för service och
centrumbebyggelse, dock inte handel. Fastigheten Getakärr 6:44 är delvis
planlagd för natur, medan en del av fastigheten Getakärr 6:44 som ingår i
planområdet inte är planlagd. Ansökan avser att genom detaljplan pröva
möjligheten att uppföra bostäder.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård- och omsorgsboende samt bostäder på en utökad fastighet av Alunskiffern 1. Detaljplaneförslaget möjliggör också iordningställande av allmän platsmark i
anslutning till bostadsområdet. Förslaget till detaljplan möjliggör 54 lägenheter för vård- och omsorgsboende i en trevåningsbyggnad samt totalt 168
lägenheter i två byggnadskroppar om tio respektive tolv våningar samt i en
påbyggnad på vård- och omsorgsboendet i två respektive fyra våningar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 79.
Arbetsutskottet 28 mars 2017, § 191.
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 141.
Beslutsförslag 23 februari 2017.
Antagandehandling av detaljplaneförslaget 2 mars 2017.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Byggnadsnämnden 2 mars 2017, § 83.
Hamn- och gatunämnden 13 februari 2017, § 8.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Byggnadsnämnden
Ej tillgodosedda

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Reservation mot beslut om antagande av detaljplan för
Alunskiffern 1 och Getakärr 6:44, Kommunfullmäktige
Varberg 2017-04-25
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att godkänna detaljplan för
Alunskiffern 1 och Getakärr 6:44. Den tidigare gällande detaljplanen angav
att planområdet skulle användas för service och handel och ha en maximal
bygghöjd av sex meter. Det bedömer vi vara ett fortsatt lämpligt innehåll.
Vid detaljplanearbetet för södra Breared åren runt 2000 betonades att den
högre bebyggelsen skulle placeras i anslutning till Breareds centrum och i
den östra delen av området, resterande delar skulle ha en lägre bygghöjd.
Dessa planer skapade balans i hela området.
De antagna detaljplanerna medger nu att bostadshus med väsentligt högre
höjd byggs på planområdet framför villabebyggelse och i direkt anslutning
till Västkustvägen. Den påverkan detta har för befintlig bebyggelse har man
valt att inte ta hänsyn till, inte heller den bullerproblematik det medför för
de kommande boende i de två höghus som kommer att placeras närmast
vägen.
En avisering i Kommunfullmäktige påvisar tydligt att framtida planarbete
inte heller kommer att harmonisera med befintlig bebyggelse, bostäder ska
tydligen fram till varje pris och då får sans och vett stryka på foten.
Vänsterpartiet anser att den planerade byggnationen på Alunskiffern 1 och
Getakärr 6:44 kunde fått en mer östlig placering i Brearedsområdet för att
inte skämma och skymma villabebyggelsen, för att åstadkomma en lugnare
boendemiljö samtidigt som man inte överger de intensioner som tidigare
fanns för Breared som helhet.

Varberg 2017-04-26

Lars-Åke Erlandsson (V)

Justerandes signatur

Ingmari Carlsson (V)

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2017-04-25

Kf § 73

28

Dnr KS 2011/0170

Exploateringskalkyl för Stenen, område B & C
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna reviderad kalkyl för exploateringsområdet Stenen, B & C,
daterad 23 februari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Reviderad kalkyl för Stenen, område B & C godkändes i kommunfullmäktige 21 maj 2013, § 61. Med anledning av kommunens nya riktlinjer,
beslutade i kommunfullmäktige 21 juni 2016, § 104, avseende principer för
försäljning av kommunal mark och kostnadsförändringar avseende
utbyggnad av allmän plats och åtgärder på Fastarpsvägen behöver kalkylen
revideras på nytt inför utbyggnad.
Exploateringsområdet innehåller byggrätter för flerbostadshus, parhus och
fristående villor samt en förskoletomt.
En slutlig kalkyl för utbyggnad av allmän plats har levererats av hamn och
gatuförvaltningen under 2016. Utgifterna för allmän plats beräknas uppgå
till 20 608 830 kronor och omfattar utbyggnad av gator, naturområden,
gång och cykelvägar, stigar och en lekplats som ska betjäna hela
Stenenområdet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 80.
Arbetsutskottet 7 mars 2017, § 129.
Beslutsförslag 22 februari 2017.
Reviderad exploateringskalkyl, daterad 23 februari 2017.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret anser att en revidering av kalkylen som
godkändes 2013 är påkallad med grund i redovisade förändringar.
Kommunen behöver få tydliggjort de ekonomiska förutsättningarna inför
kommande utbyggnad av Stenen, området B & C, men även för
investeringsprojektet brandstationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 74

Sammanträdesprotokoll
2017-04-25

29

Dnr KS 2017/0048

Strategiskt markförvärv, del av Spannarp 55:1
och 56:1
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna avtal, varigenom Varbergs kommun förvärvar del av Varberg
Spannarp 55:1, för 986 000 kronor och del av Spannarp 56:1, för
6 250 000 kronor, totalt 7 236 000 kronor. Säljarna har undertecknat
avtalen 2 februari 2017 samt 25 januari 2017
2. kostnaden ska belasta kommunens konto för markförvärv, objekt
31220.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ägarna till fastigheterna Spannarp 55:1 och 56:1 begärde planprogram som
arbetsutskottet beslutade att upprätta 4 mars 2008, § 103.
Planprogrammet har antagits 27 september 2011. Av olika skäl har man inte
fortsatt arbetet med att ta fram detaljplan. Ägarna har därför gjort en
förfrågan om kommunen var intresserad. Områdena i sin helhet omfattar
cirka 12,6 hektar och är beläget mitt i Himle, vid Himlevägen. Köpeskillingen är totalt 7 236 000 kronor. På Spannarp 56:1 ingår även
bostadshuset med ekonomibyggnader. Innan fastighetsreglering blir klar
kommer bostadshuset hyras av kommunen för nyanlända familjer. Särskilt
hyresavtal ska tecknas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 82.
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 178.
Beslutsförslag 3 mars 2017.
Överenskommelse om fastighetsreglering.
Bilagor.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret anser att kommunen bör tillvarata alla
möjligheter att förvärva strategiskt belägen mark. Närheten till Varberg och
kommande verksamhetsområde i Himle kommer att göra Himle mer
attraktivt att bo i. Inköpet av bostadshuset är enligt kommunfullmäktiges
beslut om att köpa in fastigheter för att användas för nyanlända familjer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Fastighetsägarna
Samhällsutvecklingskontoret
Ekonomikontoret
Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2017-04-25

Kf § 75
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Dnr KS 2016/0462

Begäran om utökade medel för gång- och
cykelväg längs Södra Näsvägen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. utöka investeringsanslaget för gång- och cykelväg längs Södra
Näsvägen, objekt 35142, med 1 500 000 kronor till totalt
4 500 000 kronor
2. att finansiering sker genom omfördelning från Kattegattleden, objekt
35144, med 1 000 000 kronor samt från Veddige gång- och cykelväg,
objekt 35140, med 5oo 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har aviserat att utbyggnaden av gång- och
cykelvägar längs med Södra Näsvägen kommer att bli dyrare än budgeterat.
Fördyringen förklaras av att det sedan tidigare var planerat att
1 000 000 kronor av projektet skulle finansieras av medel från projektet
Kattegattleden. Kattegattledens sträckning har förändrats, vilket innebär
att denna sträckning inte kan involveras i cykelvägen Södra Näsvägen och
därmed måste medel tillföras projektet Södra Näsvägen.
Även inom projektet Södra Näsvägen har det blivit fördyringar med
500 000 kronor som följd av merkostnader för dagvattenhantering,
belysning samt kantsten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 73.
Arbetsutskottet 7 mars 2017, § 118.
Beslutsförslag 21 oktober 2017.
Hamn- och gatunämnden 19 september 2016, § 87.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 76

Sammanträdesprotokoll
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Dnr KS 2017/0088

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna
samlingslokaler - Föreningen Skällingegården
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja föreningen Skällingegården 944 133 kronor för renovering och
ombyggnation under förutsättning att Boverket beviljar
1 773 521 kronor
2. bidraget finansieras genom disponering av kommunstyrelsens
ofördelade medel för 2017 med 944 133 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Skällingegården ansöker om bidrag hos Boverket för renovering
och ombyggnation till en total kostnad om 3 347 063 kronor. Ett
övergripande mål med renoveringen är att göra lokalen tillgänglig för alla
besökare avseende rörlighet, syn och hörsel samt invändig ventilation. Det
innebär att föreningen vill sätta upp akustikplattor, sätta in hiss och ny
värmepanna samt åtgärda utemiljön av säkerhetsskäl avseende trafiken
utanför lokalen.
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 procent av kostnaden,
kommunen för 35 procent och föreningen för återstående 15 procent.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 74.
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 165.
Beslutsförslag 7 mars 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2017, § 6.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Övervägande
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2017 och
nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja bidrag till denna åtgärd.
Normalt hanterar kultur- och fritidsnämnden själva finansiering av diverse
bidrag, men när det är större nivåer hanteras dessa av kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Föreningen Skällingegården
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2017-04-25

Kf § 77
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Dnr KS 2017/0089

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna
samlingslokaler - Bygdegårdsföreningen
Aranäsgården
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja Bygdegårdsföreningen Aranäsgården 106 145 kronor för
renovering och ombyggnation under förutsättning att Boverket beviljar
176 908 kronor
2. bidraget finansieras genom disponering av kommunstyrelsens
ofördelade medel för 2017 med 106 145 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Bygdegårdsföreningen Aranäsgården ansöker om bidrag hos Boverket för
renovering och ombyggnation till en total kostnad om 353 815 kronor.
Renoveringen innebär bland annat att föreningen vill göra standardhöjande
åtgärder i lokalen, utbyte av fönster samt uppsättning av akustikplattor.
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 procent av kostnaden,
kommunen för 35 procent och föreningen för återstående 15 procent.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 75.
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 166.
Beslutsförslag 7 mars 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2017, § 7.

Övervägande
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2017 och
nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja bidrag till denna åtgärd.
Normalt hanterar kultur- och fritidsnämnden finansiering av diverse
bidrag, men när det är större nivåer hanteras dessa av kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Bygdegårdsföreningen Aranäsgården
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 78

Sammanträdesprotokoll
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Dnr KS 2017/0094

Anslutningsavgift Stämmet samt allmänt
verksamhetsområde för dagvatten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. utbyggnad av dricksvatten, spillvatten samt dagvatten i Stämmet ska
finansieras enligt gällande VA-taxa
2. inrätta verksamhetsområde för dagvatten enligt karta Föreslaget
Verksamhetsområde över Stämmet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Varberg Vatten AB, VIVAB, har hanterat frågan om anslutningsavgift
Stämmet 23 januari 2017. Vid bolagets hantering av frågan har följande
beskrivning samt överväganden lämnats:
När kommunfullmäktige i Varberg 2010 tog beslut om att införliva
Stämmet i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, togs också beslut
om att särtaxa skulle tillämpas. Denna särtaxa skulle fastställas när
tillräckligt beräkningsunderlag fanns.
VIVAB har genomfört en utredning för att bedöma förutsättningarna att ta
ut särtaxa för va-utbyggnaden i Stämmet. Varberg Vatten AB har höjt
anläggningsavgifterna med 50 procent sedan år 2010, då beslutet om
särtaxa togs. För att jämföra kostnaderna med att bygga ut vatten och
avlopp i Stämmet har kostnader för andra utbyggnadsområden studerats.
Kostnader och intäkter har räknats upp till 2016 års penningvärde och
utifrån detta har täckningsgrader beräknats och jämförts med nuvarande
kalkyler för Stämmet.
Mot bakgrund av utredningen som visar att Stämmet kostnadsmässigt inte
avviker i tillräckligt hög grad från andra utbyggnadsområden och med
tanke på att anslutningsavgifterna i Varberg har höjts med 50 procent
sedan beslutet om verksamhetsområde togs, rekommenderas att inte ta ut
särtaxa för Stämmet utan att debitera enligt normaltaxa.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 76.
Arbetsutskottet 7 mars 2017, § 119.
Beslutsförslag 13 februari 2017.
Varberg Vatten AB, 23 januari 2017, § 4.
Karta Föreslaget Verksamhetsområde, Stämmet.
PM Särtaxeöversyn samt allmänt verksamhetsområde för Dagvatten,
VIVAB, 7 december 2016.
Särtaxebedömning, WSP, 1 december 2016.
Behovsutredning, Dagvattenhantering, Norconsult, 12 maj 2016, inklusive
bilagor.
Kommunfullmäktige 21 september 2010, § 99

Övervägande
Huvudanläggningarna som byggs för området Stämmet har potential att
betjäna ytterligare anslutningar. Att det blir en fortsatt utvidgning av det
allmänna verksamhetsområdet öster om Stämmet är mycket troligt. Det
pågår också planarbete på översiktsplanenivå som berör huvudanläggningarna. Detta är faktorer som talar för att Stämmet inte ska
betraktas som en isolerad företeelse, utan att det är troligt att det finns
behov av att inrätta fler allmänna verksamhetsområden i närheten av
Stämmet inom en inte allt för avlägsen framtid.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varberg Vatten AB, VIVAB
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0174

Redovisning av uppdrag - förstudie samordnad
varudistribution
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna redovisning av uppdrag om förstudie för samordnad
varudistribution, kommunfullmäktige 25 november 2014, § 182, och
anse uppdraget som slutfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige tog i samband med beslut om budget 2015 även beslut
om att ge servicenämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för en
samordnad varudistribution i Varberg. En förstudie blev klar under 2016.
Grunduppdraget handlade om
• att ta del av samt analysera befintliga utredningar rörande samordnad
varudistribution från andra kommuner.
• studiebesök till kommuner som infört samordnad varudistribution
• kartlägga nuläget om beröring med andra verksamhetsområden och
förvaltningar finns
• analys av risker, möjligheter och kostnader
• uppskattning om framtida ekonomi.
De främsta nyttorna med samlastning av kommunens flöden som
identifierats inom förstudien är
• drastiskt minskade leveransfrekvenser, innebär ökad trafiksäkerhet
• minskad miljöpåverkan, med möjlighet att kravställa bränsletyp
• bättre förutsättningar för att säkerställa hög leveranskvalitet
• underlättande för lokala livsmedelsproducenter att bli leverantörer.
Kommunfullmäktiges uppdrag till servicenämnden anses i och med den
förstudierapport som tagits fram som slutfört.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, 93.
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 162.
Beslutsförslag 1 mars 2017.
Servicenämnden 8 december 2016, § 66.
Förstudierapport.
PM samverkansmöjligheter.
Kommunfullmäktige 25 november 2014, § 182.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Övervägande
Detta ärende berör endast själva uppdraget som kommunfullmäktige gett
om att ta fram en förstudierapport, och som anses slutfört. Ärendets vidare
gång och beslut som kan komma att behöva fattas behandlas inte här.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Servicenämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012/0588

Antagande av lokal personalstadga
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anta lokal personalstadga, daterad 18 oktober 2016. Personalstadgan
träder i kraft 1 oktober 2017.
2. ge nämnderna i uppdrag att revidera sina respektive delegeringsförteckningar med anledning av förändringar i personalstadgan.
Revideringarna ska ha trätt i kraft senast 30 september 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår följande tillägg till kommunstyrelsens
förslag till beslut
1. Personalstadgan träder i kraft 1 oktober 2017
2. ge nämnderna i uppdrag att revidera sina respektive delegeringsförteckningar med anledning av förändringar i personalstadgan.
Revideringarna ska ha trätt i kraft senast 30 september 2017.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om Ann-Charlotte Stenkils (M) tilläggsförslag kan
bifallas och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med AnnCharlotte Stenkils (M) förslag.

Beskrivning av ärendet
Personalutskottet gav 3 oktober 2016 personalkontoret i uppdrag att ta
fram förslag till lokal personalstadga.
Översynen av personalstadgan har gjorts utifrån behovet av att klargöra
sambandet mellan kommunstyrelsens reglemente, den gällande
personalstadgan samt kommunstyrelsens delegeringsordning.
Vid översynen har en personalstadga tagits fram där respektive nämnd är
anställningsmyndighet, med undantag för förvaltningschefer för vilka
kommunstyrelsen är anställningsmyndighet.
Utgångspunkten är att kommunstyrelsen, liksom tidigare och enligt
gällande reglemente, ska leda och samordna den gemensamma
arbetsgivarpolitiken och bevaka att de personaladministrativa systemen är
ändamålsenliga. Detta är ett viktigt ställningstagande med hänsyn till
kommunens vilja att behandla alla anställda enligt samma regler och

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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villkor. Någon möjlighet för förvaltningarna och nämnderna att fatta beslut
om en avvikande arbetsgivarpolitik finns således inte.

Beslutsunderlag
Personalutskottet 7 november 2016, § 61.
Personalkontorets beslutsförslag 31 oktober 2016.
Lokal personalstadga förslag 18 oktober 2016.
PM översyn av personalstadga 2016, 22 september 2016.
Centrala samverkansgruppens förhandlingsprotokoll 30 november 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder
Personalkontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0547

Policy om alkohol och droger
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anta policy om alkohol och droger för anställda i Varbergs kommun
2. policy om alkohol och droger för anställda i Varbergs kommun ersätter
tidigare beslutat Drogpolitiskt program för Varberg kommuns anställda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har sedan 19 december 2001 arbetat med alkohol och
droger utifrån ett policydokument som benämnts Drogpolitiskt program för
Varbergs kommuns anställda.
Som nyblivna medlemmar av Aleforsstiftelsens samt i samband med att ett
nytt behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk upphandlades, ingick
en genomgång av kommunens befintliga alkohol- och drogpolicy i avtalet.
Då konstaterades behov av att uppdatera det drogpolitiska programmet och
tydliggörande av det personalpolitiska förhållningssättet kring alkohol och
droger. Under 2016 har därför två separata dokument arbetats fram, en
policy och en handlingsplan.
Detta beslut avser policy Alkohol och droger för anställda i Varberg
kommun. Policyn ersätter nuvarande Drogpolitiskt program för Varbergs
kommuns anställda.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 90.
Personalutskottet 30 januari 2017, § 2.
Beslutsförslag 23 januari 2017.
Policy om alkohol och droger för anställda i Varbergs kommun.
Protokoll Central Samverkansgrupp 15 december 2016.

Övervägande
I Varbergs kommun ska alla människor ges förutsättningar till en god
livskvalitet och hälsa. Alkohol, narkotika, dopning och tobak är alla
riskfaktorer för ohälsa. Alkohol- och drogrelaterade problem svarar för en
stor del av sjukdomsrelaterade, sociala och ekonomiska kostnader för
samhället. Kommunen ska arbeta främjande och förebyggande, för att bidra
till en positiv utveckling för medarbetare och för att förhindra uppkomst av
alkohol- och drogrelaterade problem.
Justerandes signatur
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Kommunens alkohol- och drogpolicy ska medverka till att kommunens
verksamhetsidé i Vision 2025 att förenkla människors vardag och
inspirera dem att uppnå sina drömmar uppfylls genom att kommunens
medarbetare ska erbjudas miljöer och förutsättningar för god hälsa och
trygghet på sin arbetsplats, fri från negativa konsekvenser av alkohol och
droger.
Antagandet av en ny policy underlättar för chefer och medarbetare, då det
finns tydliga regler kring hur alkohol- och drogbruk hanteras av
arbetsgivaren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och bolag
Personalkontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0192

Svar på motion om tågstation vid Väröhalvön
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Lindström (SD) föreslår bifall till motionen.
Harald Lagerstedt (C), Martin Bagge (MP) och Ann-Charlotte Stenkil (M)
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Björn Lindström (SD) har kommit in med motion beträffande behov av
tågstation på Väröhalvön. Som motiv anges de större arbetsplatser; Södra
Cell och Ringhals, som ligger i närområdet. Motionären beskriver ett behov
av en omprövning av nuvarande investeringsordning och att det bör beslutas om att kommunstyrelsen ska sända en skrivelse till Näringsdepartementet och Trafikverket för en högre prioritering av en tågstation på Väröhalvön.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 95.
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 154.
Beslutsförslag 21 februari 2017.
Motion inkommen 10 april 2017.
Delar ur fördjupad översiktsplan för norra kustområdet.
Delar ur regionalt trafikförsörjningsprogram.
Skrivelse från Ringhals om pendelstation 3 juli 2013.

Övervägande
Varbergs kommun har under flera års tid och i olika sammanhang framfört
sin viljeriktning om en tillkomst av en station i Väröbacka. I samband med
nyligen antagna fördjupad översiktsplan för norra kustområdet har studier
gjorts av Väröbacka/Limabacka som stationssamhälle. Även den tidigare
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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gällande fördjupade översiktsplanen från 2001 för motsvarande område
innefattade stationsfrågan.
Avtal är tecknat mellan Region Halland, Trafikverket och Varbergs kommun vilket, utöver skrivelse om Varbergstunneln, innefattar bygget av en
station i Väröbacka. Följande kan läsas: ”parterna är överens om att
påbörja planeringen för en station i Värö med inriktningen att trafikstart
ska ske 2026. Under 2017 påbörjas en åtgärdsvalsstudie som bland annat
kommer att utreda trafikupplägg med en station i Värö. Enligt Region
Hallands intentioner i fastställt Regionalt Trafikförsörjningsprogram
ligger en ny station i Väröbacka närmst i tid av nya stationslägen utmed
Västkustbanan, men denna etablering får inte äventyra robustheten i
befintligt system och det blir därmed viktigt att säkerställa att spårkapacitet finns mellan norra Halland och Göteborg.”
Kommunen ser positivt på att även verksamheter i närområdet förespråkar
en tillkomst av en station i Väröbacka.
Kommunen arbetar sedan länge arbetar för en prioritering av station i
Väröbacka och delar därmed motionärens uppfattning om behovet av en
station. Dock ser kommunen ingen möjlighet till omprövning av nuvarande
investeringsordning eller behov av skrivelse till Näringsdepartementet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0282

Svar på motion om utbildning i hjärtlungräddning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen
2. uttala att fullmäktige förutsätter att nämnderna utbildar sin personal i
hjärt-lungräddning i den omfattning som bedöms lämplig.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) och Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till motionen.
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
Monica Kunckel Qvist (SD) har lämnat motion om att all personal inom
Varbergs kommunala förskola, grundskola, gymnasieskola samt vård och
omsorg ges utbildning i hjärt- och lungräddning av barn och vuxna med
utbildningsfrekvens på som längst vartannat år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 96.
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 145.
Beslutsförslag 25 januari 2017.
Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 10.
Kommunkansliets beslutsförslag 30 november 2016.
Socialnämnden 20 oktober 2016, § 168.
Barn- och utbildningsnämnden 29 augusti 2016, § 118.
Motion inkommen 17 maj 2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Övervägande
Kommunkansliet delar motionärens bedömning att det är önskvärt att
kommunens personal med regelbundenhet genomgår utbildning i hjärtlungräddning. Det kan anses som en samhällsnytta och är positivt både för
brukarna och för den egna personalen att fler är utbildade inom området.
Utbildning i hjärt-lungräddning är en förhållandevis liten kostnad för
kommunen. Hur ofta och i vilken omfattning som utbildning ska genomföras bör dock vara upp till respektive nämnd att bestämma.
Kommunkansliet föreslår därför att motionen avslås samt att kommunfullmäktige uttalar att de förutsätter att nämnderna utbildar sin personal i
hjärt-lungräddning i den omfattning som bedöms lämplig.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0555

Svar på motion om åtgärder för ökad trygghet i
Påskbergsskogen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till motionen.
Tobias Carlsson (L) och Jana Nilsson (S) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har lämnat motion om åtgärder för ökad trygghet i
Påskbergsskogen. Motionären förslår att kommunen ska söka tillstånd för
kameraövervakning i Påskbergsskogen. Syftet skulle vara att skapa en
större känsla av trygghet för allmänheten. Motionären föreslår också att
belysningen i Påskbergsskogen ska ses över.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 97.
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 144.
Beslutsförslag 27 februari 2017.
Hamn- och gatunämnden 13 februari 2017, § 4.
Motion inkommen 14 november 2016.

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Övervägande
Motionen föreslås avslås med motiveringen att kameraövervakning är
ineffektiv för ökad trygghet i Påskbergsskogen och att förbättring av
belysningen på motionsspåret redan ingår i planerad verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0321

Svar på motion om illaluktande bäck i Veddige
Vabränna 10:5
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bifalla motionens första yrkande
2. avslå motionens andra yrkande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Friebe (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har lämnat motion som handlar om bäcken som kommer
in i Veddige tätort norrifrån. Boende i närheten har under många år upplevt
en obehaglig lukt från bäcken under framförallt sommarmånaderna.
Motionären föreslår att
 kommunen, som ägare till fastigheten Vabränna 10:5, rensar bäcken
 utreder om stenläggning av botten skulle kunna öka syretillförseln på
sträckan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 98.
Arbetsutskottet 28 mars 2017, § 201.
Beslutsförslag 14 mars 2017.
Yttrande från VIVAB 13 mars 2017.
Motion inkommen 16 juni 2015.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret har kommit fram till att bäcken ligger inom
Varberg Vattens verksamhetsområde och därför är det deras ansvar att
sköta underhållet med jämna mellanrum.
Enligt Vatten och Miljö i Väst, VIVAB, finns bäcken med i deras
underhållsplan och under 2016 rensades bäcken med grävmaskin. Att
stenlägga för att få bättre syretillförsel krävs mer undersökning och det är
inte aktuellt för närvarande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0268

Svar på interpellation om kommunplacerade
2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anse interpellationen besvarad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) ställer interpellation om kommunplacerade 2017.
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på
interpellationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/0269

Svar på interpellation om kommunens arbete för
att få befintliga arbetsgivare att stanna kvar och
utvecklas i kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anse interpellationen besvarad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) ställer interpellation om kommunens arbete för att få
befintliga arbetsgivare att stanna kvar och utvecklas i kommunen.
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på
interpellationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0270

Svar på interpellation om skicket på fastigheten
Åkaren
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anse interpellationen besvarad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) ställer interpellation om skicket på fastigheten Åkaren.
Socialnämndens ordförande Erland Linjer (M) svarar på interpellationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KS 2017/0263

Förteckning över ej slutbehandlade motioner,
mars 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. lägga redovisningen av ej slutbehandlade motioner till handlingarna.
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Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har tagit fram en rapport av motioner som inte är
slutbehandlade till och med 31 mars 2017.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 6 april 2017.
Förteckning motioner.

Övervägande
Kommunkansliets föreslår att kommunfullmäktige beslutar lägga
redovisningen av ej slutbehandlade motioner till handlingarna.
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Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 13 – 31 mars 2017.
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Dnr KS 2016/0176-7
Räddningstjänstens Väst protokoll den 13 mars 2017.
Dnr KS 2017/0103-3
Hamn- och gatunämndens yttrande den 20 mars 2017 till kommunens
revisorer om revisionsrapport – granskning av ärendehantering
Fästningsbadet.
Dnr KS 2015/0181-51
Länsstyrelsens beslut den 31 mars 2017 om tillsyn enligt 11 kap 10 § planoch bygglagen (PBL 2010:900), ingen överprövning av kommunens beslut,
detaljplan för Västkustbanan, norra och södra delen.
Dnr KS 2015/0182-46
Länsstyrelsens beslut den 31 mars 2017 om tillsyn enligt 11 kap 10 § planoch bygglagen (PBL 2010:900), ingen överprövning av kommunens beslut,
detaljplan för Västkustbanan, bergtunneldelen.
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