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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.00-21.00

Beslutande

Ulrika Eriksson (M)
Hanna Netterberg (M)
Nevrie B Suleyman (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)
Reine Antonér (M)
Gösta Bergenheim (M)
Harald Lagerstedt (C)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Christian Persson (C)
Lena Språng (C)
Stefan Stenberg (C)
Anna-Karin Gustavsson (C)
ViviAnne Johansson (C)
Johan Rosander (MP)
Linnea Sandahl (MP)
Stefan Edlund (MP)
Madeleine Bagge (MP)
Mikael Bonde (L)
Mattias Ahlström (L)
Tobias Carlsson (L)
Marianne Nord-Lyngdorf (L)
Kerstin Hurtig (KD)
Susanne Enger (KD)

Övriga deltagare

Marcus Andersson, utvecklingsstrateg
Lars Bäcklund, Region Halland
Sofie Werdin, kommunsekreterare

Utses att justera

Erland Linjer (M) och Rita Wiberg (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet den 24 maj mellan klockan 13.00-16.30.

Jana Nilsson (S)
Rita Wiberg (S)
Morgan Fagerström (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Tomas Johansson (S)
Linda Berggren (S)
Anders Friebe (S)
Jenny Serey (S)
Erik Rask (S)
Roland Ryberg (S)
Ing-Mari Berggren (S)
Jeanette Qvist (S)
Lennart Isaksson (S)
Ulla Svenson (S)
Gösta Johansson (S)
Kent Norberg (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)
Monica Kunckel Qvist (SD)
Björn Lindström (SD)
Lennart Liljegren (SPI)
Anita Svensson (SPI)

Ersättare:
Birgitta Sagdahl (S)
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Paragraf
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

17 maj 2016

Datum då anslaget sätts upp

24 maj 2016

Datum då anslaget tas ned

15 juni 2016

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Sofie Werdin
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Dnr KS 2016/0139

Allmänhetens frågestund
Stig-Arne Heed, Varberg, ställer fråga om rivning av byggnader i Varberg.
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Datum
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Kf § 69

Information om Varbergsnämnden
Stefan Edlund (MP), ordförande i Varbergsnämnden samt Lars Bäcklund,
utvecklare för Varbergsnämnden informerar om nämndens uppgift att
företräda kommunen inom hälso- och sjukvården i Hallands län.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KS 2016/0278

Motion om skolfrukost i den kommunala skolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) har den 17 maj 2016 lämnat
motion om skolfrukost i den kommunala skolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ks
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Dnr KS 2016/0282

Motion om utbildning i hjärt- och lungräddning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Monica Kunckel Qvist (SD) har den 17 maj lämnat motion om utbildning i
hjärt- och lungräddning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur
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Dnr KS 2016/0283

Motion om förberedelseskola för nyanlända
barn och ungdomar.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Monica Kunckel Qvist (SD) har den 17 maj 2016 lämnat motion om förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ks
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Dnr KS 2016/0260

Interpellation om mottagandet av ensamkommande ungdomar och nyanlända i Varbergs
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. interpellationen får ställas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) har den 4 maj 2016 lämnat en interpellation om
mottagandet av ensamkommande ungdomar och nyanlända i Varbergs
kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ledamot i Stiftelsen Aftonsol
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Carin Hedebrant från uppdraget som ledamot i Stiftelsen
Aftonsol.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Carin Hedebrant har i skrivelse den 3 maj 2016 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i Stiftelsen Aftonsol.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Carin Hedebrant
Stiftelsen Aftonsol
Socialnämnden
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 75

Sammanträdesprotokoll
2016-05-17

10

Dnr KS 2016/0219

Svar på interpellation om byte av skolform för
ensamkommande barn
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anse interpellationen besvarad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lars-Åke Erlandsson (V) ställer interpellation om byte av skolform för
ensamkommande barn.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Micael Åkesson (M) svarar på
interpellationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0260

Svar på interpellation om mottagandet av
ensamkommande ungdomar och nyanlända i
Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anse interpellationen besvarad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) ställer interpellation om mottagande av ensamkommande ungdomar och nyanlända i Varbergs kommun.
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på interpellationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0228

Beviljande av ansvarsfrihet - Samordningsförbundet i Halland
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bevilja ansvarfrihet för förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i
Halland för verksamhetsåret 2015.
Noteras att de fullmäktigeledamöter som under 2015 varit ledamöter
eller ersättare i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Halland
inte deltar i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 samordningsförbundets styrelse har haft
tillräcklig kontroll över verksamheten under år 2015. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker regelbundet och på ett ändamålsenligt sätt. Årsredovisningen är uppställd i enlighet med kommunal redovisningslag och
bedöms som rättvisande. Med hänvisning till det tillstyrker förbunds-medlemmarnas revisorer att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.

Beslutsunderlag
Beviljande av ansvarsfrihet, Samordningsförbundets revisionsberättelse
och årsredovisning 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samordningsförbundet Halland
Kommunkansliet
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Dnr KS 2016/0135

Hantering av nämndernas över och underskott
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. justering görs av respektive nämnds resultatreserv enligt ekonomikontorets förslag
2. höja barn- och utbildningsnämndens resultatreserv med 2,034 mnkr till
14,713 mnkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 26 april 2016, § 69.
Arbetsutskottets protokoll den 22 mars 2016, § 119.
Ekonomikontorets beslutsförslag 8 mars 2016.
Avräkning driftredovisning bokslut 2015.

Övervägande
I förslaget föreslås att inte mer medel än vad det ekonomiska resultatet för
nämnden visade överförs till resultatreserven.
På arbetsutskottets sammanträde den 22 mars 2016, § 119, kom ledamöterna överens om att höja barn- och utbildningsnämndens resultatreserv
med 2,034 mnkr, från 12,679 mnkr till 14,713 mnkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
Samtliga nämnder
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Dnr KS 2016/0136

Budgetöverföring från 2015 till 2016 – investeringar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna förslag till budgetöverföringar gällande investeringar med
113,3 mnkr från 2015 till 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Under 2015 har kommunen investerat till en nettoutgift av 315 mnkr. Den
totala investeringsbudgeten för 2015 var 437,2 mnkr, varav 218,5 mnkr
tillförts i budget 2015 96 mnkr överförts från tidigare års budgetbeslut och
122,7 mnkr tillförts genom fullmäktigebeslut under året.
Investeringstakten har ökat de senaste åren, årets investeringsutgift är den
högsta kommunen haft ett enskilt redovisningsår.
Totalt önskar nämnderna föra över 113,3 mnkr av 2015 års investeringsbudget till 2016. Investeringsbudgeten för 2016 omfattar projekt budgeterade till 500,9 mnkr och sammanlagt med överföringen från 2015 kommer
den att uppgå till 614,2 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 26 april 2016, § 70.
Arbetsutskottets protokoll den 22 mars 2016, § 118.
Ekonomikontorets beslutsförslag den 8 mars 2016.
Ombudgetering - investeringar 2015-2016.

Övervägande
På arbetsutskottets sammanträde den 22 mars 2016, § 118, kom ledamöterna överens om att överföra 870 tkr under projekt Sjöaremossen,
kultur- och fritidsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur
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Dnr KS 2016/0185

Avtal mellan kommunen och Varberg Fastighets
AB avseende parkeringshus
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. ingå avtal med Varbergs Fastighets AB avseende parkeringshus i
Varbergs stad
2. ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att se till att avtalet efterlevs
3. tillskjuta 1,71 mnkr i ram för hamn- och gatunämnden när parkeringshuset i kvarteret trädgården står klart samt att medlen reserveras i budgetarbetet för 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs fastighets AB, VFAB, äger idag parkeringshusen som i de flesta
fall ligger på kvartersmark. Kommunen, via hamn- och gatunämnden, hyr
parkeringshusen under dagtid och ansvarar för att fastställa parkeringstider
och att beivra under hyrd tid.
Nuvarande hantering innebär gränsdragningsproblem mellan VFAB och
hamn- och gatunämnden eftersom VFAB äger parkeringshusen på kvartersmark som dagtid hyrs av kommunen. Det innebär också en tröghet i
förändringar av parkeringstider. VFAB har bra kontroll på hur många bilar
som vistas i parkeringshusen och vill gärna jobba med mer årstidsanpassade parkeringstider. Det finns också juridiska svårigheter med att VFAB
äger parkeringshus på kvartersmark, till exempel blir det svårt att införa
fungerande system för nattparkering om det är två olika huvudmän under
dygnet. Det finns potential att på sikt få in ett antal bilar på hyrda platser
nattetid och därmed få färre bilar på gatorna och även att få in ett litet
täckningsbidrag till kostnaderna för parkeringshusen. Detta bör leda till
något lägre hyra för kommunen på sikt.
Avtalet innebär att VFAB tar över hela ansvaret för parkeringshusen, det
vill säga även att fastställa parkeringstider samt beivra. Initialt hyrs hamnoch gatuförvaltningen in för att under VFAB:s ansvar beivra under reglerad
dagtid och övrig tid hyr VFAB in en extern aktör. Det införs även nattparkering i parkeringshusen. VFAB och hamn- och gatuförvaltningen ska även
bilda en parkeringsgrupp. Det finns kommunala förordningar som reglerar
övergripande principer för parkering i Varberg. VFAB:s styrelse fastställer
riktlinjer för VFAB:s hantering av till exempel parkeringstider.
Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 26 april 2016, § 83.
Arbetsutskottets protokoll den 12 april 2016, § 151.
Ekonomikontorets beslutsförslag den 31 mars 2016.
Avtal avseende parkeringshus i Varbergs stad.

Övervägande
Ekonomikontoret ser inga verksamhetsmässiga eller ekonomiska nackdelar
med avtalet. Hamn- och gatunämnden har i de beredande diskussionerna
ställts sig frågande till vem som ska hantera de ekonomiska transaktionerna. Förslaget innebär att hamn- och gatunämnden även fortsättningsvis
hanterar ekonomin men frågan kan vid senare tillfälle åter lyftas för diskussion.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergs Fastighets AB
Hamn- och gatunämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0005

Översyn av nämndernas reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anta reglemente för
2. byggnadsnämnden
3. kultur- och fritidsnämnden
4. krisledningsnämnden
5. miljö- och hälsoskyddsnämnden
6. servicenämnden
7. socialnämnden
8. valnämnden
9. överförmyndarnämnden.

Reservation
Jana Nilsson (S), Rita Wiberg (S), Morgan Fagerström (S), Turid RavloSvensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S), Anders Friebe (S),
Jenny Serey (S), Erik Rask (S), Roland Ryberg (S), Ing-Mari Berggren (S),
Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Ulla Svenson (S), Gösta Johansson
(S), Kent Norberg (S), Peter Stoltz (S), Vivi-Anne Karlsson (S), Lukas Nord
Axelsson (S) och Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Berggren (S) föreslår att formuleringen bevaka frågor av kulturmiljöintresse i kultur- och fritidsnämndens reglemente ersätts med formuleringen verka för att vårda byggnader, miljöer och anläggningar av
kulturhistoriskt eller estetiskt värde i Kultur- och fritidsnämndens
reglemente.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall till eller avslag på Linda Berggrens (S)
förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Linda Berggrens (S) förslag.
Justerandes signatur
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Med 31 ja-röster för kommunstyrelsens förslag, 24 nej-röster och 6 avstår
för Linda Berggrens förslag beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Ja röstar Ulrika Eriksson (M), Hanna Netterberg (M), Nevrie B Suleyman
(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), Reine Antonér
(M), Gösta Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C), Eva Pehrsson-Karlsson
(C), Christian Persson (C), Lena Språng (C), Stefan Stenberg (C) ,AnnaKarin Gustavsson (C), ViviAnne Johansson (C), Johan Rosander (MP),
Linnea Sandahl (MP), Stefan Edlund (MP), Madeleine Bagge (MP), Mikael
Bonde (L), Mattias Ahlström (L), Tobias Carlsson (L), Marianne NordLyngdorf (L), Kerstin Hurtig (KD) och Susanne Enger (KD).
Nej röstar Jana Nilsson (S), Rita Wiberg (S), Morgan Fagerström (S),
Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S),
Anders Friebe (S), Jenny Serey (S), Erik Rask (S), Roland Ryberg (S),
Ing-Mari Berggren (S), Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S),
Ulla Svenson (S), Gösta Johansson (S), Kent Norberg (S), Peter Stoltz (S),
Vivi-Anne Karlsson (S), Lukas Nord Axelsson (S), Birgitta Sagdahl
Wildtberg (S), Lars-Åke Erlandsson (V), Ingmari Carlsson (V), Lennart
Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI).
Avstår Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD),
Andreas Feymark (SD), Monica Kunckel Qvist (SD) och Björn Lindström
(SD).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En översyn av nämndernas reglementen har skett i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 15 september 2015, § 147, om att ge respektive
nämnd i uppdrag att låta genomföra översyn av eget reglemente.
Remissyttranden har kommit in från samtliga nämnder.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens protokoll den 26 april 2016, § 84.
Arbetsutskottets protokoll den 5 april 2016, § 143.
Kommunkansliets beslutsförslag den 24 mars 2016.
Reglemente från samtliga nämnder.

Justerandes signatur
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Övervägande
Kommunkansliet föreslår ändringar av reglementet enligt nämndernas förslag med undantag för kultur- och fritidsnämndens reglemente där nämnden föreslår ändring av rubriker. För att få en samstämmighet med övriga
reglementen föreslår kommunkansliet att rubrikerna kvarstår från tidigare
reglemente.
Utöver det föreslår kommunkansliet en övergripande formulering i samtliga reglementen enligt följande: handlägga remissvar från andra myndigheter, såvida inte ärendet är av principiell betydelse.
Dessutom tillkommer en paragraf i varje reglemente gällande ordförandes
arbete. Paragrafen utformas likadant i varje reglemente.
Det tillkommer även en paragraf gällande nämndernas presidium som förtydligar ordförandes och vice ordförandes uppgifter.
Hamn- och gatunämndens och kommunstyrelsens reglementen kommer att
revideras då otydligheter mellan reglementena samordnats och retts ut.
Detta ska ske under 2016.
På arbetsutskottets sammanträde den 5 april 2016, § 143, kom ledamöterna
överens om att
1. återremittera barn- och utbildningsnämndens reglemente i syfte att se
över oklarheter gällande kommunal vuxenutbildning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunkansliet
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 82
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Dnr KS 2011/0872

Svar på motion om att snarast se till att det
byggs bostäder för hemlösa
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. återremittera ärendet med hänvisning till att svaret på motionen ska
uppdateras eftersom det inte är aktuellt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Turid Ravlo Svensson (S), Jana Nilsson (S), Erland Linjer (M), Lennart
Liljegren (SPI), Ann-Charlotte Stenkil (M), Harald Lagerstedt (C), Kerstin
Hurtig (KD), Stefan Edlund (MP) och Andreas Feymark (SD) föreslår
återremiss med hänvisning till att svaret på motionen ska uppdateras
eftersom det inte är aktuellt.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och konstaterar att ärendet ska återremitteras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) har i kommunfullmäktige den 20 september 2011, § 128,
lämnat motion om att det snarast bör tas fram bostäder för hemlösa och att
detta ska vara genomfört innan vintern 2011.
Socialnämnden har ansvaret för att ge personer som saknar tak över huvudet boende. Socialnämnden bedömer att man tar detta ansvar och säkerställer att de erbjuds boende.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 26 april 2016, § 76.
Arbetsutskottets protokoll den 22 mars 2016, § 115.
Samhällsutvecklingskontorets tjänsteutlåtande den 12 februari 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 12 januari 2016, § 2.
Samhällsutvecklingskontorets tjänsteutlåtande den 10 december 2015.
Socialnämndens beslut den 24 oktober 2013, § 195.
Motion från Inger Karlsson (S) om att snarast se till att det byggs bostäder
för hemlösa.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret delar socialnämndens uppfattning om att det
är allvarligt och tragiskt för de drabbade och att detta är en fråga som måste
prioriteras.
För de personer som socialförvaltningen har, eller får, kännedom om, och
som är uteliggare, erbjuds tak över huvudet. Alla tackar inte ja till erbjudna
lösningar men samtliga får erbjudande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 83
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Dnr KS 2015/0094

Svar på motion angående temporärt flyktingboende i Breared
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar


avslå motionen med hänvisning till att ytan ingår i uppdraget för
Bostadsförsörjningsgruppen att utreda för temporär bosättning för
ABO.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lars-Åke Erlandsson (V) och Ingmari Carlsson (V) har i kommunfullmäktige den 25 februari 2015, § 7, lämnat motion där de föreslår att kommunen
utreder förutsättningarna för att bygga ett temporärt flyktingboende i form
av modulhus i Breared samt att kommunen anmäler projektet till Migrationsverket för vidare respons.
I motionen föreslås två områden i Breared. Område 1, del av Getakärr 6:44,
är utpekat som framtida skolområde i planutredning från den 26 juni 2012
men är inte detaljplanelagt. Område 2, del av Charnockiten 1, är detaljplanelagt för idrottsändamål. Inom fastigheten är idrottshallen Brearedshallen belägen. Det planeras även att flytta skateparken som idag är belägen
vid infarten till Breared till detta område. Infart till området sker via Klapperstensgatan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 26 april 2016, § 77.
Arbetsutskottets protokoll den 12 april 2016, § 159.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 14 december 2015.
Motion från Lars-Åke Erlandsson och Ingmari Carlsson.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden,
Protokollsutdrag från socialnämnden
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden
Protokollsutdrag från servicenämnden.
Plankarta för Breareds idrottsanläggning.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Övervägande
Område 1 är beläget i anslutning till redan utbyggda gator, Marmorgatan
som löper från Breareds centrum till Österleden och Klapperstensgatan
som går till Brearedshallen. Förbindelsepunkt för vatten och spillvatten
finns i Marmorgatan, vilket möjliggör att området ansluts till kommunalt
VA. Området belastas dock av ett flertal dräneringsdiken och i det fall
området ska bebyggas behöver dessa ledas om till ett nytt läge. En mindre
del av området, i anslutning till fastigheten Droppstenen 1, Bovieran,
belastas även av ett arrendeavtal för parkeringsändamål.
Område 1 är inte detaljplanelagt, vilket innebär att lämplig markanvändning får bedömas i bygglovsskedet. Området är utpekat att användas för
framtida skola men är i dagsläget endast naturmark. Barn- och utbildningsnämnden bedömer att elevökningen utifrån nuvarande elevprognos
och tillgänglig kapacitet i befintliga skolor kan hanteras till år 2024 utan att
en ny skola byggs inom detta område. Nämnden skriver i sitt yttrande att
området skulle kunna nyttjas för temporärt flyktingboende.
Område 2 är del av en stor fastighet och det enda som är byggt är Brearedshallen med tillhörande parkering, belägen i den sydöstra delen av fastigheten. Det område som åsyftas i motionen är det obebyggda markområdet
nordöst om idrottshallen. Området är dock detaljplanelagt för idrottsändamål och planerat för komplementbyggnader samt bollplaner och andra
ytor för fritidsändamål. Stora delar av ytan är i detaljplanen prickmarkerat,
vilket betyder att det inte får bebyggas.
Det är svårt att ansluta område 2 till kommunalt VA då förbindelsepunkten
ligger vid idrottshallen och vidare anslutning därifrån är svår att lösa. Det
är även svårt att ordna infart till området då lokalgatan i detaljplanen
avslutas i en vändplan utanför föreslaget markområde.
Utifrån ovanstående är bedömningen att det inom område 1 eventuellt kan
vara lämpligt att placera tillfälliga modulhus för temporärt boende för de
nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till kommunen, ABO.
Områdets lämplighet måste dock utredas vidare avseende möjligheten att
leda om de dräneringsdiken som belastar området samt om markanvändningen är lämplig bygglovsmässigt. Samhällsutvecklingskontoret
föreslår att Bostadsförsörjningsgruppen inom organisationen för Särskild
ledningsstruktur för hantering av flyktingorganisationen arbetar vidare
med frågan då den grupperingen täcker in de kompetenser som är
avgörande för att driva ärendet vidare.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Vidare är bedömningen att område 2 inte är lämpligt för placering av tillfälligt flyktingboende med avseende på gällande detaljplaner, svårighet att
ansluta till kommunalt VA och svårighet med in-och utfart till och från
området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Servicenämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 84

Sammanträdesprotokoll
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Dnr KS 2015/0095

Svar på motion om byggande av billiga hyresrätter samt fler studentrum
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bifall till första beslutsatsen om att utreda möjligheten att bygga hyresrätter med låga hyror
2. utredningen ska vara färdig senast 30 april 2017
3. avslå andra beslutsatsen om att kommunen parallellt med utredningen
ska genomföra ett pilotprojekt med enklare boenden på lämplig plats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M), Kerstin Hurtig (KD), Lena Språng (C), Jana
Nilsson (S) och Rita Wiberg (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Lars-Åke Erlandsson (V) förslår bifall till motionen.

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

Beskrivning av ärendet
Lars-Åke Erlandsson (V) och Ingmari Carlsson (V) har i kommunfullmäktige den 25 februari 2015, § 8, lämnat motion om byggande av billiga hyresrätter samt fler studentrum.
Motionärerna anser att de boenden som byggs håller för hög standard och
därmed höga hyror. Dessa lägenheter är omöjliga att hyra för de som saknar stadig eller fast inkomst. De anser även att problemet ökar då byggbolag köper och river billiga bostäder och ersätter dessa med dyrare,
mestadels bostadsrätter. Vidare hänvisas till exempel från Göteborg där
kommunen bestämt att det nya bostadsområdet Frihamnen ska få lägre
hyror, samt Falkenberg där det skapats enklare boenden för främst ungdomar. Intresset i såväl Göteborg som Falkenberg har varit stort.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Motionärerna föreslår därför att kommunen ska utreda möjligheten att
bygga hyresrätter med låga hyror och att kommunen parallellt med utredningen snabbt genomför ett pilotprojekt med enklare boenden på lämplig
plats.
Motionen har skickats på remiss till byggnadsnämnden, Varbergs Bostads
AB och Campus Varberg.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 26 april 2016, § 78.
Arbetsutskottets protokoll den 5 april 2016, § 136.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 29 februari 2016.
Sammanställning av remissvar.
Motion från Lars-Åke Erlandsson (V) och Ingmari Carlsson (V).

Övervägande
I samtliga av kommunens inriktningsdokument och strategier avseende
samhällsutveckling och bostadsbyggande framhävs vikten av att kommunen ska ha en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, ägandelägenheter och småhus. Kommunfullmäktige har som prioriterat mål att
bostäder med olika upplåtelseformer ska byggas i hela kommunen. Med en
bra blandning av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar, prisnivåer med
mera skapas förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. Frågan står
således högt på agendan och detta är något som eftersträvas i största möjliga mån i samtliga skeden av samhällsbyggnadsprocessen.
Kommunen kan inte helt och hållet styra vilken typ av bostäder som byggs.
Det är till exempel inte möjligt att genom detaljplaneläggning styra vare sig
upplåtelseformer eller bostadspriser. I de fall där kommunen äger mark kan
man genom markanvisning påverka om det ska byggas hyres- respektive
bostadsrätter. Dock finns det igen garanti för att lägenheterna på fastigheten inte ombildas i ett senare skede. För att undvika ombildning skulle
kommunen kunna upplåta marken genom tomträtt. Detta har dock aldrig
som hittills gjorts inom Varbergs kommun.
Efterfrågan på bostäder i Varberg är hög och årligen byggs det för få nya
bostäder för att möta den ökande befolkningsutvecklingen. Kommunen
antog nyligen en Utbyggnadsplan för bostäder i syfte att ta fram en strategi
för vilka framtida projekt som behöver prioriteras för att kunna nå uppsatta
mål för bostadsbyggandet.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Varbergs kommun har som ambition att vid markanvisningar ställa krav på
att minst 50 % av lägenheterna ska vara hyreslägenheter. Exempel på nyligen antagna eller pågående planer där detta tillämpas är bland annat kvarteret Marmorlyckan och kvarteret Falkenbäck. Kommunen arbetar dessutom just nu aktivt med två olika markanvisningar som är mer långtgående
än så och därmed bedöms vara till extra fördel för just unga och studenter.
På kvarteret Mandarinen 2 ställs krav på att 100 % av de nya lägenheterna
ska vara hyreslägenheter, och den aktör som kan erbjuda så låga hyror som
möjligt premieras i utvärderingen. På kvarteret Kvarnliden ställs krav på att
bygga just små lägenheter för unga.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns en viss problematik
kring just nybyggnation av billiga bostäder. Kommunen har till viss del
möjlighet att påverka utbudet av varierade bostadstyper genom markanvisning och här pågår idag aktivt arbete. En viktig del i bostadsfrågan för
Varbergs kommun är att få igång bostadbyggandet så att det på ett bättre
sätt än idag motsvarar den höga efterfrågan som finns. Då bedöms omflyttning kunna stimuleras och ett mer varierat utbud kunna erbjudas, vilket
kan vara till fördel för just unga och studerande. Detta är något som kommunen aktivt arbetar med och tar fram strategier och planer för att uppnå
på bästa sätt. Med hänsyn till detta resonemang föreslår samhällsutvecklingskontoret att motionen ska avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
Varbergs Bostads AB
Campus Varberg
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 85

Sammanträdesprotokoll
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Dnr KS 2015/0255

Svar på motion om belysning på väg 41 vid
södra infarten till Veddige samhälle
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen med hänvisning till hamn- och gatunämndens yttrande
2. ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att framföra behovet av belysning av vägsträckan till Trafikverket.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har i kommunfullmäktige den 19 maj 2015, § 76, lämnat
motion om att belysning ska sättas upp vid den södra infarten till Veddige
samhälle. Motionären skriver i sin motion att sträckan innan rondellen in i
Veddige samhälle är mörk sedan ombyggnationen av väg 41. Den upplevs
som farligt då man möts av andra bilars bländande ljus. Motionären menar
att det går att minska den risken om belysning sätts upp i kurvan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 26 april 2016, § 79.
Arbetsutskottets protokoll den 22 mars 2016, § 125.
Kommunkansliets beslutsförslag den 10 mars 2016.
Hamn- och gatunämndens protokoll den 15 februari 2016, § 9.
Motion från Anders Friebe (S) om belysning på väg 41 vid södra infarten till
Veddige samhälle.

Övervägande
Hamn- och gatunämnden skriver i sitt yttrande att i Varbergs kommuns
riktlinjer för gatubelysning, som antogs i december 1988, beskrivs
ansvarsförhållandena avseende byggnation av ny gatubelysning och vem
som bekostar en sådan utbyggnation. Då det gäller allmänna vägar med
Trafikverket som väghållare skall det enligt riktlinjerna vara väghållaren
som ansvarar för och bekostar utbyggnationen av gatubelysningsnätet.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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2016-05-17

29

Den berörda vägsträckan i Veddige, väg 41, är allmän väg och staten genom
Trafikverket innehar väghållaransvaret. I väghållaransvaret ingår att
ansvara för de olika anläggningar som behövs för att vägen ska kunna fungera på acceptabelt sätt, däribland gatubelysning. Med anledning av detta
menar hamn- och gatunämnden, i enlighet med gällande riktlinjer, att
ansvaret för byggnation av ny gatubelysning på väg 41 faller inom väghållaransvaret hos aktuell väghållare och inte Varbergs kommun. Om avsteg
görs från gällande riktlinjer krävs att avstegen tydligt motiveras. Kommunen behöver därtill ta ställning till själva principfrågan om ansvar för och
finansiering av nybyggnation av gatubelysning, samt hur eventuella liknande anspråk och önskemål från andra delar av kommunen ska hanteras
på ett konsekvent sätt som ligger i linje med likabehandlingsprincipen.
Hamn- och gatunämnden kommer att se över och uppdatera riktlinjerna för
gatubelysning då det kan vara andra aspekter som bör gälla framgent gällande till exempel ansvar och finansiering av befintliga och nya belysningsanläggningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0520

Svar på motion om att hela Danska vägen
öppnas för dubbelriktad trafik
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen med hänvisning till hamn- och gatunämndens yttrande.

Reservation
Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD),
Andreas Feymark (SD), Monica Kunckel Qvist (SD) och Björn Lindström
(SD) reserverar sig mot beslutet.

Jäv
Mattias Alström (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till motionen.
Tobias Carlsson (L) 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 i kommunfullmäktige den 20 oktober 2015, § 157,
lämnat motion om att öppna upp hela Danska vägen för dubbelriktad trafik.
Motionären skriver att Danska vägen idag är till större delen dubbelriktad,
men att vägens östra ände, utanför Varberg Event och mot Påskbergsvägen
är enkelriktad. Motionären menar att eftersom den sträckan är enkelriktad
tvingas bilister att ta långa omvägar, vilket resulterar i onödig irritation,
tidspill och bränsleförbrukning. Många bilister tvingas istället ta Ringvägen, en väg som passerar direkt utanför Påskbergsskolan. Att leda trafik
till en väg som passerar utanför en skola med F-9 verksamhet kan inte
anses vara rimligt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 26 april 2016, § 80.
Arbetsutskottets protokoll den 22 mars 2016, § 126.
Kommunkansliets beslutsförslag den 10 mars 2016.
Hamn- och gatunämndens protokoll den 15 februari 2016.
Motion från Erik Hellsborn (SD) om att öppna hela Danska vägen för dubbelriktad trafik.

Övervägande
Hamn- och gatunämndens påpekar i sitt yttrande att nuvarande begränsning av framkomligheten på Danska vägen beror på att vägens östra del i
stor utsträckning har använts som så kallad smitväg för motortrafik. Detta
innebar att trafiksäkerheten försämrades och olägenheten med bland annat
buller för de boende i området förekom.
I samband med att gatan enkelriktades år 2010 gjordes förbättringar för de
oskyddade trafikanterna i och med att en gång- och cykelväg anlades. Vägbredden minskades då ner vilket gjorde att hastigheten på sträckan minskades betydligt och bättre trafiksäkerhet uppnåddes.
En dubbelriktning av Danska vägen i enlighet med intentionerna i motionen innebär relativt stora förändringar av trafikföringen i området och
medför även betydande kostnader.
Dagens cykelbana och dess sträckning utmed Danska vägen är en viktig del
av cykelsstråken i staden och är en viktig förbindelse för cykelnätet. Vid en
dubbelriktning av gatan måste detta stråk tas bort då plats inte medges för
både gata och gång- och cykelväg.
Hamn- och gatunämndens huvudmål är att värna om de oskyddade trafikanterna och barns och ungdomars säkra skolvägar. Detta kan i vissa fall bli
på bekostnad av framkomligheten för motortrafik. I och med de åtgärder
som gjorts på Danska vägens östra del anser hamn- och gatunämnden att
målet för denna vägsträcka är uppnått med ett bra resultat och därför inte
ska förändras.
Att göra gatan dubbelriktad bedöms innebära en försämring för de oskyddade trafikanterna och kan därmed inte anses vara förenligt med nämndens
mål, bland annat med avseende på trafiksäkerheten. I trafiksäkerhetsarbetet är det viktigt att verka för att göra det säkrare och bättre för de
oskyddade trafikanterna och få en bättre miljö för boende. Trafik- och
miljömålen pekar mot att vi ska arbeta för att minska trafiken och inte öka
genomfartstrafiken vilket leder till stora störningar i villaområden där
mycket barn vistas.
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Med en dubbelriktning av trafiken på Danska vägen blir det framkomligheten för fordonstrafiken som prioriteras, vilket inte överensstämmer med
kommunens mål om hållbart resande och omsorgen om de oskyddade trafikanterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0635

Svar på motion om dricksvatten för motionärer
och besökare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens och
hamn- och gatunämndens yttrande.

Reservation
Jana Nilsson (S), Rita Wiberg (S), Morgan Fagerström (S), Turid RavloSvensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S), Anders Friebe (S),
Jenny Serey (S), Erik Rask (S), Roland Ryberg (S), Ing-Mari Berggren (S),
Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Ulla Svenson (S), Gösta Johansson
(S), Kent Norberg (S), Peter Stoltz (S), Vivi-Anne Karlsson (S), Lukas Nord
Axelsson (S) och Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Anders Friebe (S) och Jana Nilssons (S) förslag.
Med 39 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 22 nej-röster till Anders
Friebe (S) och Jana Nilssons (S) förslag beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ja röstar Ulrika Eriksson (M), Hanna Netterberg (M), Nevrie B Suleyman
(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), Reine Antonér (M), Gösta
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Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C),
Christian Persson (C), Lena Språng (C), Stefan Stenberg (C) ,Anna-Karin
Gustavsson (C), ViviAnne Johansson (C), Johan Rosander (MP), Linnea
Sandahl (MP), Stefan Edlund (MP), Madeleine Bagge (MP), Mikael Bonde
(L), Mattias Ahlström (L), Tobias Carlsson (L), Marianne Nord-Lyngdorf
(L), Kerstin Hurtig (KD), Susanne Enger (KD), Lars-Åke Erlandsson (V),
Ingmari Carlsson (V), Olle Hällnäs (SD),
Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD), Andreas Feymark (SD), Monica
Kunckel Qvist (SD) och Björn Lindström (SD).
Nej röstar Jana Nilsson (S), Rita Wiberg (S), Morgan Fagerström (S),
Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S), Anders Friebe (S), Jenny Serey (S), Erik Rask (S), Roland Ryberg (S),
Ing-Mari Berggren (S), Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S),
Ulla Svenson (S), Gösta Johansson (S), Kent Norberg (S), Peter Stoltz (S),
Vivi-Anne Karlsson (S), Lukas Nord Axelsson (S), Birgitta Sagdahl
Wildtberg (S), Lennart Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har i kommunfullmäktige den 15 december 2015, § 202,
lämnat motion om att utreda behovet av att på lämpliga ställen i kommunen ta fram möjligheter för kommuninvånarna och turister att stanna och
dricka vatten.
Motionären menar att det runt om i kommunen tränas och att då ha tillgång till vatten skulle vara en fördel och ligga i linje med kommunens mål,
Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv.
Varbergs kommun hade fram till 1990-talet ett flertal vattenfontäner för
dricksvatten för allmänt bruk. Dåvarande va-avdelningen vid gatuförvaltningen agerade för att dessa skulle tas bort. Även miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hade invändningar mot fontänerna för dricksvatten. Anledningen var att man inte kunde säkra vattenkvalitén vid dessa. Dricksvattenfontänerna i Brunnsparken, Engelska parken med flera togs därför bort i
slutet av 1990-talet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 26 april 2016, § 81.
Arbetsutskottets protokoll den 5 april 2016, § 142.
Kommunkansliets beslutsförslag den 10 mars 2016.
Yttranden från nämnder och bolag.
Motion från Anders Friebe (S) om dricksvatten för motionärer och besökare.
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Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden framför i sitt remissvar att i de idrottsanläggningar som kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för redan idag finns
möjlighet för både kommuninvånare och besökare att gå in och få vatten att
dricka. Förvaltningen har inte fått in några synpunkter från allmänhet eller
besökare om att det skulle saknas ställen att dricka vatten på och ser därför
inget behov av att utreda frågan.
Hamn- och gatunämnden anser att det inte finns skäl att göra en fördjupad
utredning av frågan. Hamn- och gatuförvaltningen har investeringsprojekt
för förnyelse, komplettering och utökande av allmänna toaletter. Det finns
idag cirka 150 allmänna toaletter på cirka 40 platser runt i kommunen.
Flertalet av dessa är vattenklosetter och i kommande utbyggnad av allmänna toaletter ska det vara möjligt att hämta dricksvatten där.
Marknad Varberg ser positivt på motionen, men överlåter åt hamn- och
gatunämnden att bedöma var och hur man kan genomföra förslaget.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden framför i sitt remissvar att om kommunfullmäktige väljer att bifalla motionen är det viktigt att tänka på att allmän
försörjning med dricksvatten styrs av Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten samt av Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot
sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar.
Vatten & Miljö i Väst AB anser att frågan inte berör bolagets ansvarsområde.
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Kf § 88

Meddelanden
Dnr KS 2016/0213-4
Socialnämndens rapport om icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL, kvartal 1, 2016.
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