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Dnr KS 2016/0139

Allmänhetens frågestund
Åke Jandestig, Varberg, ställer fråga om cykel- och gångbanor som passerar
över eller under riksväg 41 och länsväg 153.
Hamn- och gatunämndens ordförande Tobias Carlsson (L) svarar på
frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kf § 33

Information om Varberg Energi AB
Björn Sjöström och Lars Wessman informerar om Varbergs Energi AB:s
verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr 2016/0087

Ledamöternas frågestund
Madeleine Bagge (MP) ställer fråga om prioritering av cykeltrafik framför
biltrafik i Varbergs kommun.
Hamn- och gatunämndens ordförande Tobias Carlsson (L) svarar på
frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0143

Motion från Lars-Åke Erlandsson (V) och
Ingmari Carlsson (V) om att bygga en kommun
för alla
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lars-Åke Erlandsson (V) och Ingmari Carlsson (V) har den 11 mars 2016
lämnat motion om att bygga en kommun för alla.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Ks
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Dnr KS 2014/0481

Begäran om röstsammanräkning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Nelly Fridman Rööser (L) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
2. hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny ersättare i Varbergs kommunfullmäktige för Liberalerna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nelly Fridman Rööser (L) har i skrivelse den 19 februari 2016 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige för Liberalerna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ledamot i miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Olle Hällnäs (SD) från uppdraget som ledamot i miljö- och
hälsoskyddsnämnden
2. till ny ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden utse Bo Qvist (SD),
Södra Näsvägen 26 B, 432 54 Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) har i skrivelse den 9 mars 2016 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Bo Qvist (SD) från uppdraget som ledamot i socialnämnden
2. till ny ledamot i socialnämnden utse Johanna Palmelid (SD), Tolycke 4,
519 92 Kungsäter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Bo Qvist (SD) har i skrivelse den 9 mars 2016 begärt entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0573

Inriktning för stadsutvecklingsprojektet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. ändra sista stycket Variation i byggnader och boendeformer i
inriktningsbeslutet till ”För att få en bra variation och blandad bebyggelse i stadsdelen ska nytänkande och mod prägla marktilldelningen där
blandad bebyggelse och blandade funktioner eftersträvas i kvarter och
byggnader. Byggnadshöjder, -former, och -material ska variera, och
delarna ska samverka till en attraktiv helhet. Stadsdelen ska innehålla
en blandning av olika storlekar och upplåtelseformer för bostäder.”
2. anta inriktning för stadsutvecklingsprojektet i Varbergs kommun.
Andreas Feymark (SD), Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD),Tore
Johansson (SD), Jörgen Pejle (SD) och Björn Lindström (SD) deltar inte i
beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M), Jana Nilsson (S), Harald Lagerstedt (C) och
Lars-Åke Erlandsson (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Stadsutvecklingsprojektet är ett samlingsnamn för Varbergstunneln, Farehamnen och Västerport, tre stora stadsomvandlingsprojekt i Varbergs
tätort. Järnvägen leds ner i en tunnel under Varberg som en del av Västkustbanans utbyggnad till dubbelspår. Ett nytt stationsområde byggs en bit
norr om nuvarande station. Hamnverksamheten i industrihamnen flyttar
en bit åt nordväst. Farehamnen byggs ut för att samla all handelshamnsverksamhet i Varbergs hamn. Följden är att Västerport kan växa fram där
industrihamnen och bangården ligger idag, vilket blir en helt ny stadsdel i
Varberg.
Under 2014 genomfördes en medborgardialog om den kommande stadsutvecklingen i Varbergs västra delar där industrihamn, bangård och järnvägsspår finns idag. Gensvaret i dialogen var stort och gav en bild av hur
invånare, besökare, förtroendevalda och anställda i Varbergs kommun och
dess bolag ser på utvecklingen och vilka förväntningar de har. För att tydliggöra vad kommunen vill lyfta från medborgardialogen och hur arbetet
ska gå vidare med stadsutvecklingen i området behövs en inriktning. InriktJusterandes signatur
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ningsbeslutet blir en vägvisare och ett styrande ramverk för den kommande
stadsutvecklingen och för samspelet mellan hamn och stad.
Inriktningen finns i sin helhet i dokumentet Inriktning för stadsutvecklingsprojektet. I dokumentet finns tre delar beskrivna, förutsättningar för
projektet, projektet i sin helhet samt inriktningar för projektet.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 16 november 2015
föreslagit att anta inriktning för stadsutvecklingsprojektet i Varbergs kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, § 522, och då
kommit överens om att återremittera ärendet för att se över skrivningar i
dokumentet.
Samhällsutvecklingskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 27 november
2015 föreslagit att anta inriktning för stadsutvecklingsprojektet i Varbergs
kommun.
De ändringar som har skett är att ordet till exempel har tagits bort i
meningen Det kan till exempel handla om att befintliga järnvägsspår i
anslutning till Engelska parken tas bort och att kommande utrymningstunnel mynnar ut i det som idag är järnvägspark på sidan 5. På sidan 6 har
även meningen Kunskap och kreativitet, ska tillsammans med ett tydligt
fokus på kultur genomsyra stadsdelen bytts ut mot Kunskap och kreativitet,
ska tillsammans med kultur ges utrymme i stadsdelen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2016, § 54.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars 2016, § 18.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0247

Finansrapport per 31 december 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna finansrapport per 31 december 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunkoncernens skulder har ökat med 124 mnkr under perioden
januari-december 2015 och uppgår nu till 2,9 mdkr. Snitträntan uppgår till
2,76 % och kommer fortsatt att sjunka framöver i takt med omsättningar
och nyupplåning till följd av låga marknadsräntor. Ränte- och kapitalbindningstiderna har minskat under året i ett led att få ner snitträntan, men
behåller sig fortsatt på nivåerna 3,4 år respektive 2,1 år.
År 2015 har beslut om reviderad finanspolicy med tillhörande anvisningar
tagits och anvisningarna präglar nu det arbete som sker inom internbanken. Samtliga styrelser i dotterbolagen har antagit respektive godkänt räntestrategierna.
Kommunstyrelsen har den 27 oktober 2015, § 217, beslutat att godkänna
räntestrategier avseende kommunens bolag Därmed är internbankens
bedömning att policyn har efterlevts.

Övervägande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 5 januari 2016 föreslagit att
godkänna finansrapport per 31 december 2015.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 januari 2016, § 28.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars 2016, § 19.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0014

Svar på motion om humanitär hjälp till Gazas
folk
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Lars-Åke Erlandssons (V) och Gerhard Eriksson (V) reserverar sig mot
beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars-Åke Erlandsson (V) föreslår bifall till första att-satsen i motionen.
Jana Nilsson (S) och Andreas Feymark (SD), föreslår att motionen avskrivs
med anledning av att det är fyra år sedan motionen lades och att den därför
hunnit bli inaktuell.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och
att Jana Nilssons med fleras förslag ställs mot Lars-Åke Erlandssons förslag
för att utse motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Jana Nilssons förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till Jana Nilssons med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Lars-Åke Erlandssons förslag.
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Med 27 ja-röster för bifall till Jana Nilssons med fleras förslag och 3 nejröster för Lars-Åke Erlandssons förslag och 31 avstår konstaterar
ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att utse Jana Nilssons förslag
som motförslag till huvudförslaget.
Ja röstar Jana Nilsson (S), Inger Karlsson (S), Morgan Fagerström (S),
Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S),
Anders Friebe (S), Roland Ryberg (S), Eivor Blomstrand (S), Ewa Klang (S),
Lennart Johansson (S), Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Ulla
Svenson (S), Gösta Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), Peter Stoltz (S),
Vivi-Anne Karlsson (S), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Olle Hällnäs (SD),
Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD), Andreas Feymark (SD), Jörgen
Pejle (SD), Björn Lindström (SD) Lennart Liljegren (SPI) och Anita
Svensson (SPI).
Nej röstar Lars-Åke Erlandsson (V), Gerhard Eriksson (V) och Lukas Nord
Axelsson (S).
Avstår Anette Lofjärd (M), Hanna Netterberg (M), Nevrie B Suleyman (M),
Anne Tano (M), Lennart Andrén (M), Martin Svensson (M), Annsofi Aurell
(M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Erland Linjer (M), Sven Andersson (M),
Micael Åkesson (M), Margit Kastberg (M), Reine Antonér (M), Gösta
Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C), Christian Persson (C), Christofer
Bergenblock (C), Olof Helmersson (C), Stefan Stenberg (C), Anna-Karin
Gustafsson (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) och Susanne Enger (KD).
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons med fleras förslag.
Med 32 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag och 27 nej-röster
för Jana Nilssons förslag och 2 avstår beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ja röstar Anette Lofjärd (M), Hanna Netterberg (M), Nevrie B Suleyman
(M), Anne Tano (M), Lennart Andrén (M), Martin Svensson (M), Annsofi
Aurell (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Erland Linjer (M), Sven Andersson
(M), Micael Åkesson (M), Margit Kastberg (M), Reine Antonér (M), Gösta
Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C), Christian Persson (C), Christofer
Bergenblock (C), Olof Helmersson (C), Stefan Stenberg (C), Anna-Karin
Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C), Johan Rosander (MP), Linnea
Sandahl (MP), Stefan Edlund (MP), Madeleine Bagge (MP), Mikael Bonde
Justerandes signatur
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(L), Mattias Ahlström (L), Tobias Carlsson (L), Marianne Nord-Lyngdorf
(L), Kerstin Hurtig (KD) och Susanne Enger (KD) och Lennart Liljegren
(SPI).
Nej röstar Jana Nilsson (S), Inger Karlsson (S), Morgan Fagerström (S),
Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S),
Anders Friebe (S), Roland Ryberg (S), Eivor Blomstrand (S), Ewa Klang (S),
Lennart Johansson (S), Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Ulla
Svenson (S), Gösta Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), Peter Stoltz (S),
Vivi-Anne Karlsson (S), Lukas Nord Axelsson (S), Birgitta Sagdahl
Wildtberg (S), Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson
(SD), Andreas Feymark (SD), Jörgen Pejle (SD), Björn Lindström (SD) och
Anita Svensson (SPI).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Freddy Jensen (V) har den 17 januari 2012, § 5, lämnat motion om humanitär hjälp till Gazas folk.
Motionären vill att Varbergs kommun i samarbete med Ship to Gaza inventerar vilka möjligheter som finns att skänka material som inte längre används men som kan komma till nytta i Gaza samt att motionen behandlas
skyndsamt för att hjälpen ska kunna sändas våren 2012
Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som
bygger på en rad stödorganisationer och med fem lokalorganisationer.
I kommunallagens 5 kap. 4 § står det att kommuner och landsting får lämna
bistånd i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt till
ett land som får svenskt statligt bistånd. I 7 §, samma kapitel, ges möjlighet
att lämna bistånd till en internationell hjälporganisation för att utgöra hjälp
till ett land i en rådande eller framtida nödsituation.
Svenskt bistånd går till Palestina så kommunallagens krav är uppfyllda.
SIDA framhåller dock att materiellt bistånd sällan är särskilt effektivt, speciellt inte till en region med en utvecklingsnivå som Palestinas. SIDA menar
att finansiellt stöd är effektivare.
Ship to Gaza har hittills inte lyckats nå fram till Palestina och har därför
inte kunnat bidra med material. De svenska frivilligorganisationerna,
Palestinagrupperna är verksamma i Palestina liksom UNWRA, FN-organet
för palestinska flyktingar.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 11 december 2015
föreslagit att motionen ska avslås.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 januari 2016, § 23.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars 2016, § 23.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0030

Svar på motion om att uppdatera de kommunala
ordningsföreskrifternas 12:e paragraf,
Insamling av pengar
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) och Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till motionen.
Kerstin Hurtig (KD), Christofer Bergenblock (C), Jana Nilsson (S) och LarsÅke Erlandsson (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Erik Hellsborns med fleras förslag.
Med 55 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag och 6 nej-röster för
Erik Hellsborns med fleras förslag beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ja röstar Anette Lofjärd (M), Hanna Netterberg (M), Nevrie B Suleyman
(M), Anne Tano (M), Lennart Andrén (M), Martin Svensson (M), Annsofi
Aurell (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Erland Linjer (M), Sven Andersson
(M), Micael Åkesson (M), Margit Kastberg (M), Reine Antonér (M), Gösta
Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C), Christian Persson (C), Christofer
Bergenblock (C), Olof Helmersson (C), Stefan Stenberg (C), Anna-Karin
Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C), Johan Rosander (MP), Linnea
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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) Jana Nilsson (S), Inger
Karlsson (S), Morgan Fagerström (S), Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas
Johansson (S), Linda Berggren (S), Anders Friebe (S), Roland Ryberg (S),
Eivor Blomstrand (S), Ewa Klang (S), Lennart Johansson (S), Jeanette
Qvist (S), Lennart Isaksson (S), Ulla Svenson (S), Gösta Johansson (S),
Julia Nord Axelsson (S), Peter Stoltz (S), Vivi-Anne Karlsson (S), Lukas
Nord Axelsson (S), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Lars-Åke Erlandsson
(V), Gerhard Eriksson (V) Lennart Liljegren (SPI), Anita Svensson (SPI)
Nej röstar Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD),
Andreas Feymark (SD), Jörgen Pejle (SD), Björn Lindström (SD)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 19 januari 2016, § 3,
lämnat motion om att de kommunala ordningsföreskrifter ska uppdateras
med syfte att all penninginsamling, som inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, ska vara tillståndspliktig och
att undantaget för gatumusikanter ska tas bort.

Övervägande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 25 januari 2016 föreslagit att motionen avslås.
Ett antal kommuner har under senare tid sett över sina lokala ordningsföreskrifter för att på så sätt hitta en möjlighet att reglera det alltmer vanliga
personliga insamlandet av penningmedel.
Det finns en mycket liten praxis inom det aktuella området. Två avgöranden
som ofta nämns i debatten är från länsstyrelsen i Västmanlands län och
Södertälje tingsrätt. Av dessa två är domen från Södertälje den som mest
påminner om den frågeställning som nu är aktuell i Varbergs kommun
eftersom den inte har focus på ett förbud mot tiggeri, utan prövar frågan
om verksamheten borde vara tillståndspliktig.
Tingsrätten gör en analog tillämpning av reglerna kring gatumusikanter och
anger att ett passivt penninginsamlande inte torde uppfattas som störande
på sätt som anges i ordningslagen och är därför att betrakta som icke tillståndspliktig penninginsamling. Gatumusikanter har ett direkt stöd i förarbetena till ordningslagen och när insamlingen sker utan aktiv påverkan
på åhörarna ska verksamheten inte vara tillståndspliktig.
Kommunstyrelsen förvaltning anser att det inte finns stöd i nuvarande lagstiftning att genomföra de förändringar som motionären föreslår.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2016, § 52.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunledningskontoret
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Dnr KS 2015/0527

Svar på motion om bostadssökande hos
Varbergs Bostads AB med skulder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen med hänvisning till Varbergs Bostads AB:s yttrande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Annsofi Aurell (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 20 oktober 2015,
§ 158, lämnat en motion som beskriver att en stor del av de aktivt sökande i
kön till Varbergs Bostad har skulder och betalningsanmärkningar vilket försvårar för dem att få ett eget hyreskontrakt. För att komma ifråga med eget
kontrakt ska sökande vara skuldfri ett halvår efter det skulderna är betalda.
Vidare menar motionären att många har sociala kontrakt och att en av
anledningarna är att man inte får någon bostad med eget kontrakt om det
finns betalningsanmärkningar och kronofogdeskulder. Det betyder att man
inte kan frigöra sig från ett socialt kontrakt och få ett eget kontrakt då
Varbergs Bostad satt en fyrkantig regel med karenstid.
Motionären föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att uppmana
Varbergs Bostad att i sina krav för bostadsökande ta bort karenstiden på ett
halvår för de som haft skulder hos kronofogden och betalningsanmärkningar. I de fall sociala kontrakt finns hos Varbergs Bostad AB med skälet
skulder föreslås det sociala kontraktet övergå till ett eget kontrakt den dag
skulderna är betalda.
Varbergs Bostads AB har den 12 december 2015 yttrat sig över motionen.
Varbergs Bostad föreslår i sitt remissvar att motionen ska avslås i sin helhet. Bolaget menar att det måste ses som en självklarhet att kreditprövning
sker innan avtalstecknande mot bakgrund av det stora ekonomiska åtagande man gör som hyresgäst. Framkommer det att hyresgästen har en
problematisk ekonomisk historik är Varbergs Bostad AB beredd att diskutera frågan, även om bolaget alltid förbehåller sig rätten att tacka nej till
sökande med skulder eller anmärkningar. Avgörandet är dels hur skulderna
uppkommit och dels om sökande trots skulderna bedöms ha en möjlighet
att klara av att betala hyran.
Justerandes signatur
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Det finns i princip bara en situation då Varbergs Bostad inte är beredd att
diskutera ett hyresförhållande och det är när sökande har skuld till bolaget.
Ur bolagets perspektiv är det orimligt att gå in i ett nytt hyresförhållande
när sökande har skuld och inte reglerat tidigare hyresförhållande.
Dock är det så att även här har bolaget en mild syn och låter personer med
skuld till bolaget bo i fastighetsbeståndet via socialförvaltningen på andrahandskontrakt. När andrahandshyresgästen reglerat sina skulder och uppfyller Varbergs Bostads kriterier i övrigt så övergår andrahandskontraktet
till ett förstahandskontrakt.
I motionen hävdas att många personer har socialt kontrakt med anledning
av att man har skulder och betalningsanmärkningar. Varbergs Bostad delar
inte denna uppfattning. Vid kontroll den 18 november 2015 kan konstateras
att antalet personer som har sociala kontrakt och som bolaget inte accepterar som hyresgäster på grund av ekonomiska förhållanden uppgår till totalt
tre personer. Övriga kontrakt bygger på en social problematik som utreds
och bedöms av socialförvaltningen.
Varbergs Bostad menar sammanfattningsvis att de har en mild syn på hur
den ekonomiska prövningen av en hyresgäst ska ske. Prövningen syftar till
att säkerställa att sökanden kan betala sin hyra och målsättningen är att
hyresgästen aldrig skall behöva hamna i den svåra privata situation som
uppstår när man inte klarar av att betala sin hyra.

Övervägande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 22 december 2015 föreslagit att
motionen avslås med hänvisning till Varbergs Bostads AB:s yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 januari 2016, § 34.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars 2016, § 25.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0424

Svar på motion om vad kan kommunen göra för
att förbättra förutsättningarna för mjölkbönderna och befolkningen på landsbygden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen med hänvisning till att kommunen redan arbetar med
näringslivsfrämjande åtgärder i form av det arbete som Marknad
Varberg bedriver.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) och Jana Nilsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Björn Lindström (SD) har i kommunfullmäktige den 28 augusti 2015 lämnat motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
övriga kommunstyrelser i Halland snarast tillfråga lantbrukarna vad kommunerna kan göra för att förbättra förutsättningarna för en ekonomiskt
lönsam mjölkproduktion och jordbruk i Halland.

Övervägande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 15 januari 2016 föreslagit att
bifalla motionen i den del som avser att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
efterfråga lantbrukare vad kommunen kan göra för att förbättra förutsättningarna för mjölkproduktion och jordbruk i Varbergs kommun
Det finns flera verksamheter i kommunen som driver den typ av arbete som
motionären efterfrågar, det vill säga stöd till näringsliv och landsbygd. I det
förekomna fallet finns även lagstiftning att ta hänsyn till med utgångspunkt
från kommunallagen.
Marknad Varberg ansvarar för utveckling av näringslivet och bistår med
personlig hjälp och kontakter, ordnar mötesplatser för företag och driver
flera utvecklingsprojekt genom ett flertal olika kanaler som företagslots,
etableringsservice, lokalförmedling och allmän kontaktförmedling. Utöver
det anordnar Marknad Varberg frukostmöten för företag inom ett visst
geografiskt område i kommunen. Syftet med mötena är att stärka samarbetet, hitta nya samarbetsmöjligheter och informera om vad Marknad
Varberg kan erbjuda företag i kommunen.
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Frukostmötena kan ses som ett forum för jordbruksföretag i kommunen att
träffas och byta erfarenheter.
Kommunfullmäktige har den 17 november 2015, § 194, beslutat att inrätta
en tjänst som landsbygdssamordnare som ska vara kommunens kontaktyta
gentemot landsbygdsrådet, byalagen och lokala utvecklingsgrupper. Landsbygdssamordnaren ska utifrån kommunens landsbygdsstrategi samordna
förvaltningarna i frågor som rör landsbygden.
I kommunallagen står det att kommuner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet och att särskilt inriktad stöd får lämnas om det
finns synnerliga skäl till det.
Med utgångspunkt från arbetet som Marknad Varberg driver samt den
tillkommande tjänsten som landsbygdssamordnare anser kommunkansliet
att förutsättningar finns för att aktivt efterhöra vad kommunen kan göra för
att förbättra förutsättningarna för mjölkproduktion och jordbruk i Varbergs
kommun. Det ingår i kommunens arbete för näringslivsfrämjande åtgärder.
Med det som utgångspunkt föreslår kommunkansliet att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i den del som avser att ge kommunstyrelsen i uppdrag att efterfråga lantbrukare vad kommunen kan göra för att förbättra förutsättningarna för mjölkproduktion och jordbruk i Varbergs kommun.
Kommunkansliet vill också poängtera att organisationer, både politiskaoch opolitiska i kommunen, Halland och övriga Sverige kan utöva påtryckningar i det slag som motionären önskar, utan kommunens inblandning.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 januari 2016, § 35, och då
kommit överens om att
 avslå motionen med hänvisning till att kommunen redan arbetar med
näringslivsfrämjande åtgärder i form av det arbete som Marknad
Varberg driver samt kommer att ingå i den tillkommande tjänsten som
landsbygdssamordnare.
Arbetet med att förbättra förutsättningarna för en ekonomisk lönsam
mjölkproduktion och jordbruk i Varbergs kommun är viktigt. Detta arbete
möter dock kommunen genom näringslivsfrämjande åtgärder som
Marknad Varberg genomför och i den tillkommande tjänsten som landsbygdssamordnare.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars 2016, § 26.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0338

Policy för sponsring i Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anta policy för sponsring i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Emellanåt lyfts frågor kring om och hur sponsring får ske inom den offentliga verksamheten. Behovet av en policy som syftar till att klargöra dessa
frågor har funnits en tid och det finns goda skäl till att sträva efter en enhetlig syn på sponsring i relationerna mellan det privata och offentliga.
All sponsring ska kännetecknas av affärsmässighet, lokal förankring, ha en
klar koppling till kommunens eller det kommunala bolagets varumärkesprofil och innehålla en väl avvägd motprestation.
Förslag till policy har den 3 september 2015 skickats på remiss till kommunens nämnder och bolag.

Övervägande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 22 januari 2016 föreslagit att
anta policy för sponsring i Varbergs kommun.
Kommunkansliet har tagit del av remissvaren och har gjort förändringar i
förslag till policy för sponsring i Varbergs kommun. Bland annat har ändringar gjorts gällande beslutanderätten där det nu står att sponsringsinsatser godkänns av styrelsen eller nämnden. Det innebär att det som tidigare
är upp till styrelsen eller nämnden att besluta om eventuell delegering av
beslutanderätten.
Vidare har det ett förtydligande gjorts om att sponsring även kan omfatta
varor och tjänster, att privatpersoner kan sponsra kommunal verksamhet
och syftet med sponsringen.
Det är dock viktigt att säkerställa att sponsringen inte påverkar verksamheten eller gynnar vissa grupper. I definitionen av begreppet sponsring har
lagts till att medfinansiering kan vara en form av sponsring.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 januari 2016, § 33.
Forts.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars 2016, 30.
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Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga styrelser och nämnder
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2016-03-15

26

Kf § 46

Meddelanden
Dnr KS 2016/0078-1, 2, 3, 4, 5
Revisionsrapport från kommunens revisorer om granskning av Hallands
Hamnar AB, Varbergs Fastighets AB, Varberg Energi AB, Varbergs Bostads
AB och Varberg Event AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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