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Sammandrag från
15 september 2015

kommunfullmäktiges

sammanträde

den

Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04,
881 06, 881 07 eller ks@varberg.se
Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktige beslutar
Varumärkesplattform för Varbergs kommun
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna varumärkesplattform för Varbergs kommun avseende organisationsoch platsvarumärke, inklusive moderniserad vapensköld
 anteckna att detaljer rörande färgpalett, grafiska element och typsnitt med
mera rörande den visuella identiteten kommer att hanteras inom ramen för
uppdraget att ta fram en grafisk profil.
Varumärkesarbetet ska tydliggöra Varbergs kommuns varumärke, både som
organisation och som geografisk plats. I arbetet ingår också att ta fram en ny
visuell identitet och klargöra hur och vilka huvudsakliga budskap, utöver Varberg
– Västkustens kreativa mittpunkt, som ska kommuniceras.
Kommungemensam kundservice – inriktningsbeslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 tillstyrka ett fortsatt arbete med kommungemensam kundservice där samtliga
nämnder förväntas delta aktivt i arbetet med det övergripande syftet att
underlätta människors vardag och förbättra dialogen med invånare, besökare
och näringsliv
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att i en nämndövergripande gruppering ta fram
projektplan och projektdirektiv för det fortsatta arbetet och där nämndernas
frågeställningar kring ekonomi och organisation m.m. ska besvaras
 anteckna att projektdirektiv och projektplan fastställs av kommunstyrelsen
före årsskiftet 2015/2016.
En förstudie kring hur ett införandeprojekt för en kommungemensam kundservice
skulle kunna se ut har gjorts.
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Sammanfattningsvis har nämnderna ställt sig positiva till inrättande av en
kommungemensam kundservice, dock har inkommit synpunkter och frågor i
samband med remisshanteringen, bland annat om tid för genomförandet, samt
vilka arbetsmässiga och ekonomiska resurser som krävs från respektive nämnd.
Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan
legal vårdnadshavare i Sverige
Kommunfullmäktige beslutar att
 teckna överenskommelse med Länsstyrelsen och Migrationsverket enligt
Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan
legalvårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn.
Då Migrationsverkets fördelningstal ökats och de anvisade ensamkommande
flyktingbarnen är fler än nuvarande överenskommelse, bör en ny överenskommelse tecknas. Nuvarande överenskommelse ökas från nuvarande 20 till 27
platser. Överenskommelsen föreslås gälla från den 20 september 2015.
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 - Kommuninvest
Kommunfullmäktige beslutar att
 erlägga utökad medlemsinsats till Kommuninvest ekonomisk förening upp till
högsta stadgemässiga insats med 36.591.475 kronor
 finansiering av den utökade medlemsinsatsen sker ur kommunens likvida
medel.
90 procent av Sveriges kommuner är medlemmar i Kommuninvest och hälften av
externfinansieringen kommer därifrån. Föreningen har bidragit till att hålla nere
finansieringskostnaderna för kommunsektorn. Kommuninvest behöver stärka sin
kapitalbas och förmånligaste sättet för Varbergs kommun är att erlägga en utökad
medlemsinsats till högsta stadgemässiga insats. Detta gör att Varbergs
kommunkoncern ges goda möjligheter till låga lånekostnader jämfört med
alternativet att bygga upp kapitalbasen i Kommuninvest med högre
lånemarginaler.
Svar på motion om regionalt innovationsråd
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Jana Nilsson (S) har i kommunfullmäktige den 18 mars 2014, § 23, lämnat motion
om att bilda ett regionalt övergripande innovationsråd för Halland baserat på
lokala och regionala politiker, företrädare för näringsliv, arbetsmarknadens parter
samt akademin. Detta för att skapa ett sunt innovationsklimat i regionen. Rådet
ska vara en plattform som aktivt tar initiativ och verkar pådrivande avseende
innovations- och näringslivsutvecklingen i Halland.
Svar på motion om att införa halkskydd/broddar till äldre (65+)
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Nils-Erik Dahlgren (SPI) och Lennart Liljegren (SPI) har i kommunfullmäktige
den 24 februari 2015, § 6, lämnat en motion om att införa fria halkskydd/broddar
till äldre (65+) för att minska fall- och halkskador i vinterväder. I motionen
framhålls att det handlar om att förebygga skador och att det går att spara
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skattekronor, då skador på grund av fall kan bli mycket kostsamma. Det hänvisas
även till att ett antal kommuner har infört gratis broddar till äldre och att det har
visat sig mycket lönsamt.
Svar på motion om att begära utträde ur Sjuhärads kommunalförbund
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att begära utträde ur
Sjuhärads kommunalförbund.
Olle Hällnäs (SD) har i kommunfullmäktige den 17 mars 2015, § 26, lämnat
motion om att Varbergs kommun ska begära utträde ur Sjuhärads kommunalförbund. Motionären menar att samma grund för utträde borde föreligga
som för Falkenbergs kommun när beslut togs 2013, det vill säga att kommunen
inte har de förutsättningar som krävs för att vara verksam i både det egna länet
och i Sjuhärads kommunalförbund samtidigt.
Svar på motion angående trafiksituationen mellan Bläshammar by och 41:an
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till hamn- och
gatunämndens yttrande.
Susanna Thunberg har den 30 september 2014 lämnat motion om trafiksituationen
mellan Bläshammar by och väg 41. Motionären vill att kommunen skyndsamt
initierar ett samarbete med trafikverket, och övriga berörda, för att se över vilka
insatser som behöver genomföras för att anpassa väg- och cykelbanenätet mellan
Bläshammar by och väg 41 för att möta framtida behov.
Väg 845 är en statlig väg av regional betydelse där trafikverket är väghållare och
således ansvarig för eventuella åtgärder längs med sträckan. En gång- och
cykelbana är planerad att byggas längs med väg 845 från Lindhovsrondellen till
Bläshammar skola. Vägplanen fastställdes i december 2014 och ambitionen är att
sträckan kommer att byggas under 2015. Projektet är en samfinansiering mellan
Varbergs kommun och Trafikverket.
När det gäller väg 845 förbi Bläshammar kommer med största sannolikhet en
åtgärdsvalsstudie att genomföras under 2015. Behovet har uppkommit i samband
med planläggningen av Bläshammar och kommande exploateringar i området.
Vägens funktion ska då ses över ur ett framkomlighets- och
trafiksäkerhetsperspektiv.
I samband med pågående programarbete för Södra Trönninge och tillhörande
trafikutredning ses kopplingen mellan Trönninge och Lindhovsrondellen över.
Även gång- och cykelfrågan kommer att belysas. Hamn- och gatuförvaltningen
arbetar under 2015 med att ta fram en ny cykelplan som ska ersätta cykelplan
2010-2015. Planen kommer att omfatta ett helhetsgrepp över kommunens behov
av cykelåtgärder. Sammantaget anser hamn- och gatunämnden att det motionären
efterfrågar redan bedrivs inom flera olika arbeten. Nämnden anser därför att
motionen ska avstyrkas.
Marknad Varberg; ändring av bolagsordning
Kommunfullmäktige beslutar att bolagsordningen i Marknad Varberg AB ska ha
det innehåll som framgår av det bilagda förslaget.
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Investeringsbudget 2015 - byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar att
 tillskjuta investeringsmedel med 1000 tkr för 2015 avseende byggnadsnämndens löpande investeringar
 nämnden får inte kapitalkostnadstäckning för investeringarna då dessa avser
intäktsfinansierad verksamhet.
Byggnadsnämnden önskar få 1000 tkr i kompletterande investeringsmedel 2015
för större planerade investeringar som till exempel fordon, arbetsinstrument och
IT.
Begäran om investeringsmedel till och med 205 för hantering av rostangrepp
på G-kajen, Varbergs hamn
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta investeringsmedel under 2015 med
1,8 mnkr för hantera rostangrepp på G-kajen.
Rostangrepp har upptäckts på G-kajen i Varbergs hamn i samband med utförd
kajinventering. Akuta åtgärder har utförts under hösten 2014 och de kommer att
slutföras under 2015.
Utredning om konsekvenser av att tillfälligt frångå fullmäktiges mål att
egenfinansiera kommunens investeringar
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna utredning av konsekvenserna av att tillfälligt frångå fullmäktiges
mål att egenfinansiera kommunens investeringar samt att beakta utredningen i
det fortsatta budgetarbetet.
Kommunfullmäktige har den 25 november 2014, § 182, beslutat att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att tillfälligt frångå
fullmäktiges mål att egenfinansiera kommunens investeringar, samt att under
2015 utarbeta en plan för hur framtida investeringar ska finansieras.
Ekonomikontoret har gjort utredningen enligt en modell där man tagit hänsyn till
fyra faktorer, förändringar av skatter och utjämningsbidrag, nettokostnadsnivån i
samhället, befolkningsförändringar samt förändringar av kommunens tillgångar
och skulder.
Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktige beslutar att
 revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
 ge respektive nämnd i uppdrag att låta genomföra översyn av eget reglemente.
Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag till nytt reglemente för
kommunstyrelsen. Förslaget bygger på tidigare reglemente, men i förslaget har
gjorts en rad klargörande tillägg avseende styrelsens uppgifter tillsammans med
åtskilliga andra textjusteringar.
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Begäran om överlåtelse av tillsyn över vattenskyddsområden
Kommunfullmäktige beslutar att hos länsstyrelsen begära överlåtelse av tillsynen
över vattenskyddsområden i Varbergs kommun till miljö- och
hälsoskyddsnämnden enligt § 18 Miljötillsynsförordningen (2011:13).
Färdigt ljus samt uppdrag om ljuspolicy
Kommunfullmäktige beslutar att ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att ta fram
en ljuspolicy och belysningsstrategi för Varbergs kommun.
Huvudmannaskap allmän plats, vägar
Kommunfullmäktige beslutar att
 detaljplaner med föreslagen utökad byggrätt, Bua Strand, Östra Årnäs,
Kråkeberg, Tången, Trönningenäs, Getterön och Torstorp, erbjuds bibehålla
enskilt huvudmannaskap.
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att i en fortsatt utredning beskriva ekonomiska,
organisatoriska, praktiska och tidsmässiga konsekvenser för övergång till
kommunalt respektive bibehållande av enskilt huvudmannaskap för övriga
vägsamfälligheter.
När befintliga detaljplaner ändras eller nya tas fram ska detaljplanen bland annat
redovisa vem som ska vara huvudman för allmän plats som till exempel är vägar
och naturmark. Principer för var och när kommunen bör vara huvudman är idag
otydlig.
Syftet är att se över huvudmannaskapet för vägar och annan allmän plats där
kommunen inte är huvudman och lämna förslag på hantering.
Köpeavtal – fastigheten Värö-Backa 8:54, Limabacka, etapp 3
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för
fastigheterna Värö-Backa 8:54, 8:55, 8:56 och 8:57.
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat Köpeavtal med AGB Värö Bostads AB
för fastigheterna Värö-Backa 8:54, 8:55, 8:56 och 8:57 i Limabacka.
Fastigheterna kommer att regleras till en fastighet Värö-Backa 8:54.
Förvärv av fastigheten Sunnvära 8:3, del av
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna förslag till köpeavtal varigenom Varbergs kommun förvärvar cirka
26,3 hektar av fastigheten Sunnvära 8:3 för 3 320 000 kronor, motsvarande
cirka 12,66 kronor per kvadratmeter
 Kostnaden för förvärvet ska belasta investeringskonto 31220, markförvärv.
Samhällsutvecklingskontoret har efter anbudsförfarande och förhandling med
fastighetsmäklare erhållit förslag till köpeavtal gällande del av fastigheten
Sunnvära 8:3. Förvärvet omfattar en areal om cirka 26,3 hektar och
köpeskillingen uppgår till 3 320 000 kronor, vilket motsvarar cirka 12,66 kronor
per kvadratmeter.
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Arrendeavtal Åkulla skidallians
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till arrendekontrakt
för servicebyggnad och snötillverkning inom del av fastigheten Knutsböke 1:12.
Åkulla skidallians ska använda den arrenderade marken för servicebyggnad och
snötillverkning. Den arrenderade marken är på cirka 9 000 kvadratmeter.
Arrendekontraktet som tagits fram gäller för en period av 25 år och med möjlighet
till förlängning på 10 år. Tidigare har man använt del av parkeringen i Åkulla för
snötillverkningen.

