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Dnr KS 2015/0199

Allmänhetens frågestund
Lisbeth Larsson, Anders Sternerzon, Dianne Valize Garcia, Andreas
Freyholtz, Natsuko Martinsson, Thunthika Samrongpun, Patoomrat
Boenket, Maria Epehe och Anders Rönn samt elever i kursen svenska som
andraspråk, grund, genom Margareta Ivarsson, Gert Andersson, Annethe
Yngve, ställer frågor om Komvux fortsatta verksamhet i Varbergs kommun.
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) och barn- och
utbildningsnämndens ordförande Micael Åkesson (M) svarar på frågorna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0096

Ledamöternas frågestund
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om det finns någon prognos på skattehöjning i Varbergs kommun på grund av finansiering av flyktingtillströmningen.
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0520

Motion från Erik Hellsborn (SD) om att hela Danska vägen
öppnas för dubbelriktad trafik
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har den 19 oktober 2015 lämnat motion om att hela
Danska vägen öppnas för dubbelriktad trafik.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0527

Motion från Pierre Ringborg (MP) om bostadssökande hos
Varbergs Bostads AB med skulder
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har den 20 oktober 2015 lämnat motion om bostadssökande hos Varbergs Bostads AB med skulder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0481

Begäran om röstsammanräkning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Karl Fele
kommunfullmäktige

(SPI)

från

uppdraget

som

ersättare

i

 hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny ersättare
i Varbergs kommunfullmäktige för Sveriges Pensionärers Intresseparti,
SPI.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Karl Fele (SPI) har i skrivelse den 16 september 2015 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige för Sveriges Pensionärers Intresseparti, SPI.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Länsstyrelsen
Karl Fele
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Lovisa Nord Axelsson (S) från uppdraget som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden
 till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utse Marcos Monge Lopez,
Håstensgatan 4, 432 34 Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Lovisa Nord Axelsson (S) har i skrivelse den 25 september 2015 begärt
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Lovisa Nord Axelsson
Marcos Monge Lopez
Kultur- och fritidnämnden
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kf § 161

Debatt om kommunens bostadspolitik
Kommunfullmäktige i Varbergs kommun för debatt om kommunens
bostadspolitik.
Debatten inleds med anförande av kommunfullmäktiges ordförande Gösta
Bergenheim (M) därefter informerar samhällsutvecklingsdirektör Jan
Malmgren om förutsättningarna för bostadsbyggande i Varbergs kommun.
Kommunfullmäktiges gruppledare får ordet för anförande därefter följer en
allmän debatt där samtliga kommunfullmäktiges ledamöter hade möjlighet
att delta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0185

Delårsrapport för Varbergs kommun – januari-augusti 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna delårsrapport för Varbergs kommun – januari-augusti 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) och Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämnder och kommunala bolag har rapporterat sina delårsrapporter till
ekonomikontoret som sammanställt materialet till en delårsrapport för
kommunen och kommunkoncernen.
I rapporten finns uppföljning avseende ekonomi och fullmäktiges prioriterade mål samt väsentliga avvikelser i verksamheten.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 föreslagit att
Varbergs kommuns delårsrapport för perioden januari-augusti 2015 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 september 2015, § 408.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2015, § 174.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2013/0433

Svar på motion om lägenheter för ungdomar som de har råd
med - ändrade ägardirektiv för Varbergs Bostads AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen med hänvisning till att upplåtande av lägenheter för ungdomar inte bör regleras i bolagets ägardirektiv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Sofie Aurell (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stefan Stenberg (C) har i kommunfullmäktige den 17 september 2013, § 87,
lämnat en motion om att ägardirektivet till Varbergs Bostad AB ändras på så
sätt att en viss kvot av äldre lägenheter i bolagets bestånd ska upplåtas till
ungdomar samt att begreppen äldre lägenheter, åldergräns och antal lägenheter som ska omfattas av den föreslagna förändringen i så fall utreds.
Varbergs bostad AB har lämnat tre yttranden på motionen. I yttrande den
15 april 2014 redogörs hur bolaget arbetar för att underlätta för ungdomar
på bostadsmarknaden. Bolaget redogör för vissa förändringar som införts,
vilka torde ha en positiv effekt på de frågor som berörs av motionen. Bolaget framför att det vore rimligt att dessa förändringar får verka under viss tid
innan en utvärdering genomförs. Slutligen anger bolaget att om det i en
framtid visar sig att det finns skäl till att förändra det sätt som bolaget arbetar med uthyrning av lägenheter, föreslår bolaget att en diskussion inleds
med kommunstyrelsen.
På grund av bolagets framförda uppfattning att genomförda förändringar bör
utvärderas efter viss tid, får bolaget i uppdrag att återkomma med en utvärdering under våren 2015.
Varbergs Bostad har i genomförd utvärdering den 10 juni 2015 redovisat de
genomförda förändringarna som på ett påtagligt sätt påverkat ungdomars
möjlighet att få en bostad.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande daterat den 17 december
2013 föreslagit att motionen ska avslås.
Arbetsutskottet har den 4 februari 2014, § 31, beslutat att återremittera ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunledningskontoret har nytt i tjänsteutlåtande den 18 augusti 2015
lämnat ärendet utan förslag till beslut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 395, och då
kommit överens om att avslå motionen med hänvisning till att upplåtande av
lägenheter för ungdomar inte bör regleras i bolagets ägardirektiv.
I samband med att Varbergs Bostads AB tog över uthyrningen av sina egna
lägenheter då bostadsförmedlingen lades ner upprättades ett avtal mellan
bolaget och kommunstyrelsen med övergripande riktlinjer för hur uthyrning
ska ske. Bolagets uppfattning är att avtalet följs i uthyrningsarbetet och om
det finns behov av ändringar i avtalet bör det ske i en dialog mellan
Varbergs Bostads AB och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att det finns ett behov av att se över nuvarande avtal och vid
eventuell ändring upprätta ett nytt avtal.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2015, § 185.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Kommunledningskontoret
Varbergs Bostads AB

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2013/0442

Svar på motion om förtur till lägenheter för ungdomar som
är folkbokförda i Varberg och ett smidigare kösystem
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 bifalla motionen med hänvisning till de förändringar i uthyrningssystemet som Varbergs Bostads AB genomfört efter det att motionen
lämnats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Turid Ravlo Svensson (S), Erik Hellsborn (SD) och Ann-Sofie Aurell (M)
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Turid Ravlo Svensson (S) har i kommunfullmäktige den 17 september 2013,
§ 88, lämnat motion om förtur till lägenheter för ungdomar som är folkbokförda i Varberg och ett smidigare kösystem.
I sin motion föreslår Turid Ravlo Svensson att kommunfullmäktige ger det
kommunala bostadsbolaget i uppdrag att skapa förutsättningar för att kunna
erbjuda kommunens ungdomar förturer till en del av bolagets lägenheter
samt möjliggöra ett kösystem som ger bättre rotation på lägenheter för
nämnda grupp.
Varbergs bostad AB har lämnat tre yttranden på motionen. I yttrande den
15 april 2014 redogörs hur bolaget arbetar för att underlätta för ungdomar
på bostadsmarknaden. Bolaget redogör för vissa förändringar som införts,
vilka torde ha en positiv effekt på de frågor som berörs av motionen. Bolaget framför att det vore rimligt att dessa förändringar får verka under viss tid
innan en utvärdering genomförs. Slutligen anger bolaget att om det i en
framtid visar sig att det finns skäl till att förändra det sätt som bolaget arbetar med uthyrning av lägenheter, föreslår bolaget att en diskussion inleds
med kommunstyrelsen.
På grund av bolagets framförda uppfattning att genomförda förändringar bör
utvärderas efter viss tid, får bolaget i uppdrag att återkomma med en utvärdering under våren 2015.
Varbergs Bostad har i genomförd utvärdering den 10 juni 2015 redovisat de
genomförda förändringarna som på ett påtagligt sätt påverkat ungdomars
möjlighet att få en bostad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande daterat den 17 december
2013 föreslagit att motionen ska avslås.
Arbetsutskottet har den 4 februari 2014, § 32, beslutat att återremittera ärendet.
Kommunledningskontoret har nytt i tjänsteutlåtande den 18 augusti 2015
lämnat ärendet utan förslag till beslut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 396, och då
kommit överens om att bifalla motionen med hänvisning till de förändringar
i uthyrningssystemet som Varbergs Bostads AB genomfört efter det att
motionen lämnats.
I samband med att Varbergs Bostads AB tog över uthyrningen av sina egna
lägenheter då bostadsförmedlingen lades ner upprättades ett avtal mellan
bolaget och kommunstyrelsen med övergripande riktlinjer för hur uthyrning
ska ske. Bolagets uppfattning är att avtalet följs i uthyrningsarbetet och om
det finns behov av ändringar i avtalet bör det ske i en dialog mellan
Varbergs Bostads AB och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att det finns ett behov av att se över nuvarande avtal och vid
eventuell ändring upprätta ett nytt avtal.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2015, § 186.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Kommunledningskontoret
Varbergs Bostads AB

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 165
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Dnr KS 2014/0457

Svar på motion om införande av en budgetberedning där
samtliga partier ingår
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen inbjuda samtliga gruppledare i
kommunfullmäktige till en information om budgetförutsättningarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Pierre Ringborg (MP) och Stefan Edlund (MP) föreslår bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) och Jana Nilsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 16 september 2014,
§ 120, lämnat motion om införande om budgetberedning där samtliga partier
ingår. Motivet är att alla partier borde få tillgång till information och samma
insyn samt få frågor besvarade.
Budgetberedningen utgörs av de politiker som sitter i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Efter valet 2014 är det socialdemokraterna, moderaterna,
centerpartiet och miljöpartiet som är representerade i arbetsutskottet.
I kommunfullmäktige finns även sverigedemokraterna, folkpartiet, kristdemokraterna, vänsterpartiet och SPI representerade. Dessa partier ingår
inte i budgetberedningen.
Budgeten bereds huvudsakligen i två delar. På våren bereds investeringar
och på hösten driftbudgeten.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 13 april 2015 föreslagit att
bifalla motionen samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram arbetsformer för en budgetberedning där samtliga partier som är representerade i
kommunfullmäktige ingår inför beslut om budget 2017.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Ekonomikontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 29 juli 2015 föreslagit att
motionen ska avslås.
Genom att utöka budgetberedningen med ytterligare minst fyra personer
finns en risk att gruppen blir så stor att möjligheterna till frågor och diskussion begränsas. Budgetberedningen blir då bara ett rent informationsforum och arbetet med att politiskt ta fram budgetförslaget görs i andra
mötesgrupper där det inte finns tillgång till tjänstemän för att ta fram faktaunderlag.
Ekonomikontoret ska inbjuda samtliga gruppledare till en information om
budgetförutsättningar i god tid innan budgetförslaget behandlas av
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september, § 361.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 29 september 2015, § 177.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0247

Finansrapport per 31 augusti 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna finansrapport per 31 augusti 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkoncernens skulder har minskat med 26,1 mnkr under perioden
maj-augusti 2015 och uppgår nu till 2,83 mdkr. Snitträntan uppgår till 2,8 %
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 höga nivåer med 3,3 år respektive 2,3 år.
Skuldportföljen befinner sig nu inom det mandat som beslutad finanspolicy
tillåter samt den beslutade låneramen för 2015.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 föreslagit att
godkänna finansrapport 31 augusti 2015.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 392.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2015, § 175.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Ekonomikontoret

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011/0122

Rivningslov för etapp 2 och inriktningsbeslut för kvarteret
Renen 13
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 i samband med rivning av etapp 2 ha som inriktning att bevara så
mycket som möjligt av fabriksbyggnaden, vilket är alternativ C enligt
bilaga
 om fortsatta undersökningar visar att ett bevarande av fabriksbyggnaden
är ett hinder för saneringen så ska ärendet ånyo lyftas till kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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
Ann-Charlotte Stenkil (M), Christian Persson (C), Kerstin Hurtig (KD),
Jana Nilsson (S), Ingmari Carlsson (V), Tobias Carlsson (FP), Harald
Lagerstedt (C), Lars-Åke Erlandsson (V) och Mikael Bonde (FP) föreslår
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Martin Baggen (MP), Andreas Feymark (SD) och Pierre Ringborg (MP)
föreslår att
 tillstyrka ansökan om rivningslov för de byggnader som ingår i beslutet
från Naturvårdsverkets bidrag för åtgärder av föroreningarna på kvarteret Renen i Varberg.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Martin Bagges (MP) med fleras förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 53 jaröster och 8 nej-röster.
Ja röstar Ulrika Eriksson (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), Peter Sjöholm (M), Reine Antonér (M), Gösta
Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C), Christian Persson (C), Christofer
Bergenblock (C), Lena Språng (C), Stefan Stenberg (C), Anna-Karin
Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C), Johan Rosander (MP), Stefan
Edlund (MP), Mikael Bonde (FP), Karl-Johan Wiktorp (FP), Tobias
Carlsson (FP), Marianne Nord-Lyngdorf (FP), Kerstin Hurtig (KD),
Susanne Enger (KD), Jana Nilsson (S), Inger Karlsson (S), Morgan
Fagerström (S), Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Roland
Ryberg (S), Anders Friebe (S), Jenny Serey (S), Anton el Raai (S), Ewa
Klang (S), Lennart Johansson (S), Jeanette Qvist (S), Lennart Isaksson (S),
Ulla Svenson (S), Gösta Johansson (S), Carlos Paredes (S), Eivor
Blomstrand (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).
Nej röstar Andreas Feymark (SD), Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD),
Tore Johansson (SD), Martin Bagge (MP), Jörgen Pejle (SD), Pierre
Ringborg (MP) och Björn Lindström (SD).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har genom länsstyrelsen i Hallands län den 29 januari
2014 ansökt om bidrag för sanering av fastigheten Renen 13. Ansökan har
den 8 januari 2015 kompletterats med preliminära mätbara åtgärdsmål och
underlag till reviderad riskvärdering.
Beslut om beviljat bidrag togs av Naturvårdsverket den 5 februari 2015 för
medel om 91 miljoner kronor för åtgärder för sanering av kvarteret Renen.
Med villkoren följer krav om åtgärdsprogram och det finns en tidplan som
anger hur mycket bidrag som betalas ut per år och åtgärd.
För år 2015 är bidraget 5 mnkr och ska gälla förberedande åtgärder och
påbörjad rivning av byggnaderna på fastigheten. I förberedelserna ingår
inventering inför rivning, upphandling och projektledning.
I bidragsansökan finns följande beskrivet:
 Halterna av flera giftiga och cancerframkallande klorerade lösningsmedel i jord, berg och grundvatten i inom Renen 13 är så höga att hälsorisker kan befaras i idag och i framtiden. Delar av byggnaderna har idag
stängts för förhindra exponering.
 För att kunna använda Renen 13 till mindre känslig markanvändning
(MKM) krävs omfattande åtgärder inom stora delar av fastigheten för att
minska hälsoriskerna relaterade till inträngande ångor från markförorening.
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Om inga åtgärder vidtas bedöms hälsoriskerna öka med tiden, då föroreningen finns kvar under oöverskådlig tid och sannolikheten för exponering ökar genom t ex sprickbildning i husgrunder, försämrad ventilation, nybyggnationer med mera. Det gäller i synnerhet då stora anläggningsprojekt kan skapa nya spridningsvägar för berggrundvatten och
exponeringssituationer som är omöjliga att förutse.

Bidraget från Naturvårdsverket gäller för rivning av alla fastigheter utom
kontorsbyggnaden och portvaktstugan vilka inte i dagsläget anses hindra
saneringsarbetet. Muren runt fastigheten kan enligt utredningar bevaras till
en merkostnad på cirka 300 tkr. Muren kan i så fall vara ett skydd för de
åtgärder man måste göra på fastigheten.
Ramböll har tagit fram en rivningsinventering för hela fastigheten Renen 13
och tagit fram kostnader för att göra rivningen i etapper och för ett eventuellt bevarande i två olika alternativ.
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 juni 2015 föreslagit att tillstyrka ansökan om rivningslov för Villan och Magasinet på fastigheten.
Kommunstyrelsen har den 23 juni 2015, § 147, beslutat att tillstyrka ansökan om rivningslov för etapp 1, vilket innebär rivning av Villan och Magasinet på fastigheten Renen 13.
Byggnadsnämnden beviljade rivningslov för etapp 1, Villan och Magasinet
den 26 juni 2015.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 9 september 2015
föreslagit att tillstyrka ansökan om rivningslov för de byggnader som ingår i
beslutet från Naturvårdsverkets bidrag för åtgärder av föroreningarna på
kvarteret Renen i Varberg
Efter att ansökan om rivningslov inlämnats har diskussioner om bevarande
av delar av byggnaderna uppkommit. Bidraget från Naturvårdsverket gäller
för rivning av alla byggnader utom kontorsbyggnaden och portvaktsbostaden.
Kulturmiljö Halland har gjort en inventering av hela fastigheten med byggnader och de verksamheter som har bedrivits genom en kulturhistorisk
beskrivning. Kulturmiljö Halland har också fått uppdrag att göra en fördjupad inventering av Villan och Magasinet.
Ramböll har genom sin byggnadsinventering kunnat ta fram kostnaderna
som tillkommer för ett eventuellt bevarande av delar av byggnaderna.
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Samhällsutvecklingskontoret har enligt villkoren för bidraget att söka rivningslov för de byggnader som inte ska bevaras på fastigheten. På grund av
den diskussion som pågår om hur stor del av fastigheten som kan bevaras,
söks rivningslov i etapper.
Etapp 1, har nu beviljats rivningslov och avser rivning av byggnaderna
benämnda Villan och Magasinet.
Etapp 2, måste rivas för att åtgärder med saneringen ska kunna påbörjas.
Beslut från kommunstyrelsen krävs innan ansökan om rivningslov görs.
Då bidraget från Naturvårdsverket är delat upp enligt tidplan hoppas
kommunen hålla den. I fall att det inte går, får kommunen begära att få
pengarna flyttade till nästkommande år, vilket inte säkert beviljas.
Kommunen har dessutom från Trafikverket krav att i möjligaste mån vara
klara med saneringen innan grävarbetet med järnvägstunneln startar som är
beräknat till 2019.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 399, och då
kommit överens om att redovisa ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2015, § 181, och
beslutat att begära rivningslov för etapp 2, vilket innebär rivning av delar av
fabriksbyggnaden på fastigheten Renen 13.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Kf
Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2014/0573

Trafikstrategi 2030
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna förslag på Trafikstrategi 2030 för Varbergs kommun
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att som en fördjupning av Trafikstrategin
ta fram en Parkeringsstrategi för Varbergs kommun senast första kvartalet 2016
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att som en fördjupning av Trafikstrategin
ta fram en Kollektivtrafikstrategi för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förslag på Trafikstrategi 2030 för Varbergs kommun har tagits fram. Syftet
med trafikstrategin är att visa på den inriktning som Varbergs kommun vill
bedriva trafikfrågorna i framöver för att kunna uppnå ett effektivt, säkert
och hållbart trafiksystem i framtiden. I strategin finns tydliga ställningstaganden om vilken riktning Varbergs kommun vill gå när det gäller trafikplaneringen. Strategin ska utgöra underlag och vara till hjälp i det vardagliga arbetet med att skapa och planera Varbergs kommuns trafiksystem.
Hamn- och gatunämnden har den 17 november 2014, § 122, beslutat att anta
Trafikstrategin med tillhörande samrådsredogörelse.
Efter diskussion mellan hamn- och gatuförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning har trafikstrategin reviderats gällande kommunens övergripande strategiska planering. Det handlar om förändringar i kapitel 6 och
innebär ett tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan respektive nämnder.
Hamn- och gatunämndens har den 18 maj 2015, § 57, återremitterat förslaget med önskan om förtydliganden avseende landsbygds och servicefrågor i
strategin.
Hamn- och gatunämnden har den 15 juni 2015, § 70, beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till Trafikstrategi 2030 och godkänna
förvaltningens förslag till förändringar av Trafikstrategin.
Förändringarna innebär att kommunstyrelsen blir ansvarig för Trafikstrategin och att samtliga trafikslagsstrategier behandlas inom den övergripande
trafikstrategin. Hamn- och gatunämnden blir ansvarig nämnd för underliggande genomförandeplaner kopplat till nämndens reglemente samt den
övergripande trafiknätsanalysen tillsammans med kommunstyrelsen.
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Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 juli 2015 föreslagit
att
 godkänna förslag på Trafikstrategi 2030 för Varbergs kommun
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att färdigställa parkeringsstrategi för
Varbergs kommun senast första kvartalet 2016
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en kollektivtrafikstrategi för
Varbergs kommun.
Samhällsutvecklingskontoret ser ett behov av en trafikstrategi som tar ett
helhetsgrepp och har tydliga inriktningar för framtida trafiklösningar. De
förändringar som är gjorda i dokumentet följer det strategiska ansvar som
kommunstyrelsen har när det gäller översiktlig samhällsplanering. Kommunstyrelsen har ansvaret för revidering och uppdatering i samverkan med
övriga nämnder.
Varbergs kommun planerar för ökning av invånarantal och en förtätning av
Varbergs centrala delar pågår. Prioriteringar kring hur den attraktiva marken
utnyttjas mer effektivt måste göras. En parkeringsstrategi ger en gemensam
inriktning för hur parkeringsfrågan ska hanteras. Målsättningen är att parkeringsstrategin ska stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö, effektivt
nyttjande av marken i kommunens centrala delar, främja hållbara transportmedel och planering samt samverkan för en god tillgänglighet.
Markanvändning och bebyggelsestruktur har mycket stor betydelse för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Utmaningen är att verka för effektivt markutnyttjande och ökad andel kollektivtrafik. För att kollektivtrafiken ska vara
konkurrenskraftig krävs bra kundunderlag för hög turtäthet. I den översiktliga planeringen pekar vi på att förtätning ska ske i kollektivtrafikstråk.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2015, § 374.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2015, § 173.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Samhällsutvecklingskontoret
Hamn- och gatunämnden
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Dnr KS 2015/0007

Policy och strategi för ANDT (alkohol, narkotika, dopning,
tobak) i Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta policy för ANDT i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Hurtig (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
En ny policy och strategi för ANDT har arbetats fram. Policyn och strategin
ska ersätta tidigare beslutat alkohol- och drogpolicy daterad den
21 september 2010, § 98.
Policyn utgår från de nationella målen för ANDT som riksdagen antog
2011. Det övergripande målet nationellt är ett samhälle fritt från narkotika
och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av
alkohol.
De övergripande målen för Varbergs kommun är:
 Varbergs kommun ska vara fritt från narkotika och dopningspreparat
och med en minskad tobaks- och alkoholkonsumtion
 Alla barn och ungdomar i Varberg ska ha en trygg uppväxt i miljöer fria
från narkotika och dopning samt negativa konsekvenser av alkohol och
tobak
 Riskbruk och skadeverkningar, på grund av eget eller andras bruk av
alkohol, narkotika, dopningspreparat eller tobak ska minska
Strategin beskriver gemensamma utgångspunkter och prioriteringar i det
ANDT-förebyggande arbetet. Strategin ska fungera som ett stöd och en
vägledning inom kommunens förvaltningar och bolag för att uppnå vision
och övergripande mål i ANDT-policyn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 27 januari 2015, § 31, beslutat att
skicka framtaget förslag på policy och strategi för ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) till kommunens nämnder och bolag för yttrande.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 20 augusti 2015 föreslagit att
anta policy för ANDT i Varbergs kommun, samt att, under förutsättning att
kommunfullmäktige antar policy för ANDT, anta strategi för ANDT i
Varbergs kommun.
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Kommunkansliet har sett över policyn och strategin utifrån inkomna
remissyttranden och har gjort vissa förtydliganden och ändringar i texten.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2015, § 382.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2015, § 188, och
beslutat att under förutsättning att kommunfullmäktige antar policy för
ANDT anta strategi för ANDT i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Samtliga nämnder och bolag
Kommunkansliet
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Dnr KS 2015/0210

Friare val av hjälpmedel
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 innan beslut om modell för friare val av hjälpmedel sker utreda de synpunkter som framförs i yttrande daterat den 10 september 2015 från
Varbergs kommun
 i övrigt godkänna modellens innehåll och beskrivning
 därefter ge den gemensamma nämnden för hjälpmedel och hemsjukvård
i uppdrag att genomföra och implementera modellen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Region Halland har tagit fram en modell och implementeringsplan för Friare
val av hjälpmedel. Friare val av hjälpmedel har sin utgångspunkt i att förskrivare av hjälpmedel bedömer att vissa individer själva kan köpa och
sköta sitt eller sina hjälpmedel. Det handlar specifikt om brukare med ett
långvarigt behov av hjälpmedel och där brukaren önskar att själv inköpa och
sköta sitt hjälpmedel. Detta kommer att vara ett erbjudande och ett komplement till den normala förskrivningsprocessen.
Region Hallands bedömning är att Halland har goda förutsättningar för att
en modell med Friare val av hjälpmedel kan fungera väl liksom att få ut ett
bra utfall när det gäller hjälpmedel som kan köpas av brukaren själv. Hjälpmedelscentralen har gjort en översyn av samtliga produkter som på sikt kan
komma att ingå i Friare val av hjälpmedel när modellen så småningom är i
drift. De produktområden som valts ut inför en uppstart i Halland är hörseltekniska hjälpmedel och förflyttningshjälpmedel som exempelvis rullatorer
och rullstolar.
Införande av Friare val av hjälpmedel kräver ingen ändring eller något tillägg i nuvarande samverkansavtal. Förslaget beräknas kostnadsneutralt förutom anpassning av IT-system och marknadsföringsinsatser på 720 tkr i den
initiala fasen. Kostnaden ryms inom avsatta projektpengar på 1,6 mnkr.
Då hjälpmedelsnämnden, som är en gemensam nämnd, föreslås implementera modellen är bedömningen att respektive kommun samt Region Halland
ska besluta godkänna modellens innehåll och beskrivning samt framtagen
implementeringsplan.
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Socialnämnden har den 20 augusti 2015, § 147, beslutat att överlämna socialförvaltningens yttrande som sitt eget till kommunstyrelsen. I yttrandet
framhåller socialnämnden att det kvarstår ett fortsatt utredningsbehov för
service och reparationer, ekonomi och hållbarhet, egenvårdsprincipen samt
byte av hjälpmedel. Dessutom genomför Socialstyrelsen just nu en utvärdering och konsekvensanalys av verksamheten fritt val som beräknas vara klar
i oktober i år. Socialnämnden gör därför bedömningen att Region Halland
och kommunerna i Halland bör beakta resultaten av Socialstyrelsens utvärdering innan något beslut om införande fattas.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 10 september 2015 föreslagit att
 godkänna modellens innehåll och beskrivning
 godkänna implementeringsplanen
 ge den gemensamma nämnden för hjälpmedel och hemsjukvård i uppdrag att genomföra den kompletterade modellen enligt föreslagen plan
för implementering
 anhålla om att Varbergs kommuns yttrande daterat den 10 september
2015 särskilt beaktas i samband med implementeringen av modellen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 september 2015, § 416, och då
kommit överens om följande att-satser
 innan beslut om modell för friare val av hjälpmedel sker utreda de synpunkter som framförs i yttrande daterat den 10 september 2015 från
Varbergs kommun
 i övrigt godkänna modellens innehåll och beskrivning
 därefter ge den gemensamma nämnden för hjälpmedel och hemsjukvård
i uppdrag att genomföra och implementera modellen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2015, § 192.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kommunkansliet
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Dnr KS 2015/0211

Arvode och ersättning - kommunala handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet i Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 betala ut arvode till kommunala handikapprådets utsedda ledamöter och
ersättare från handikapporganisationerna
 betala ut arvode till kommunala pensionärsrådets utsedda ledamöter och
ersättare från pensionärsorganisationerna
 arvode betalas ut vid rådens ordinarie protokollförda sammanträden och
för den tid sammanträdet pågår, varvid restid inräknas, enligt bestämmelser om ersättning och arvoden för förtroendevalda i Varbergs kommun
 arvode ska betalas ut från och med den 1 januari 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M) och Inger Karlsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har den 26 mars 2015, § 75, tagit initiativ till att Varbergs
kommun utreder frågan om arvode och ersättning till ledamöter och ersättare i kommunala handikapprådet, KHR, och kommunala pensionärsrådet,
KPR.
KHR har cirka 4 sammanträden per år. Ledamöterna består av representanter från socialnämnden, kommunstyrelsen, och handikapporganisationer
som tillhör en rikssammanslutning.
KPR har cirka 4 sammanträden per år. Ledamöterna består av representanter
från socialnämnden, kommunstyrelsen och pensionärsorganisationer som
tillhör en rikssammanslutning.
Frågan om arvode för representanter från handikapp- och pensionärsorganisationerna vid ordinarie sammanträden har diskuterats vid ett flertal tillfällen. Senast i samband med beslut om nämndsorganisation i Varbergs
kommun för mandatperioden 2015-2018.
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Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2014, § 62, att ersättning till
organisationernas representanter i kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet utgår enligt nuvarande princip med en årlig ersättning
samt att socialnämnden får i uppdrag att se över beloppets storlek.
Kommunallagens ersättningsregler är inte tillämpliga på intresseorganisationer. Det finns möjlighet, efter beslut i fullmäktige, men inte skyldighet att
ge ersättning.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2015 föreslagit att
 betala ut arvode till kommunala handikapprådets utsedda ledamöter och
ersättare från handikapporganisationerna
 betala ut arvode till kommunala pensionärsrådets utsedda ledamöter och
ersättare från pensionärsorganisationerna
 arvode betalas ut vid rådens ordinarie protokollförda sammanträden och
för den tid sammanträdet pågår, varvid restid inräknas, enligt bestämmelser om ersättning och arvoden för förtroendevalda i Varbergs kommun.
 arvode ska betalas ut från och med den 1 januari 2016.
Grundförutsättningen för utbetalning är på samma vis som för kommunens
nämnder och styrelser att sammanträdena protokollsförs. Utifrån det
underlaget kan socialförvaltningen betala ut ersättning för den tid som
sammanträdet pågår.
Arvodet för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare utgår enligt
bestämmelser om ersättning och arvoden för förtroendevalda i Varbergs
kommun och tillämpat avsnitt gäller för deltagande vid förrättningar, kurser
och konferenser. Det är timersättning för den tid som aktiviteten pågår om
betalas ut, varvid tid för resa ingår.
Utöver ordinarie sammanträdena med råden finns även andra grupper med
representation från intresseorganisationer, till exempel samrådsgrupper och
referensgrupper. Detta beslut omfattas dock bara av kommunala handikapprådets och kommunala pensionärsrådets ordinarie protokollförda sammanträden.
Kommunala pensionärsrådets sammanträden har en genomsnittlig längd på
1,5 timma och kommunala handikapprådets sammanträden har en genomsnittlig längd på 2 timmar.
Fem ledamöter och fem ersättare utses av handikapporganisationerna till kommunala handikapprådet. Om samtliga ledamöter och ersättare är närvarande på
ett sammanträde på 2 timmar utgår ett uppskattat arvode till 5 920 kronor. För
fyra sammanträden per år blir den sammanlagda kostnaden 23 680 kronor.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-10-20

30

Åtta ledamöter och åtta ersättare utses av pensionärsorganisationerna till kommunala pensionärsrådet. Om samtliga ledamöter och ersättare är närvarande på
ett sammanträde på 1,5 timma utgår ett uppskattat arvode till 7 104 kronor. För
fyra sammanträden blir den sammanlagda kostnaden 28 416 kronor.
Till ovanstående tillkommer även socialavgifter och kostnader för reseersättning. Reseersättningen är 29 kronor per mil. Reseersättning betalas även ut i
nuläget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2015, § 384.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2015, § 191.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Socialnämnden
Kommunala handikapprådet, KHR
Kommunala pensionärsrådet, KPR
Lönekontoret
Kommunkansliet
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Dnr KS 2015/0361

Nytt arrendekontrakt för Viskadalens ridklubb
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun arrenderar ut del fastigheten Veddige 33:3 för en period om 10 år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat ett arrendekontrakt för Viskadalens ridklubb avseende mark för ridbanor och funktionärsbyggnader.
Området är beläget inom fastigheten Varberg Veddige 33:3.
Arrendekontraktet löper mellan 1 juni 2015 till 31 maj 2025, med en förlängningstid om fem år. Uppsägningstiden är 6 månader. Arrendeavgiften är
2 743 kronor per år och löper mot index. Avgiften har beräknats efter
prissättningsprincip för föreningsverksamhet.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 juli 2015 föreslagit att godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun
arrenderar ut del av fastigheten Veddige 33:3 för en period om 10 år.
Riksidrottsförbundet kräver ett nyttjanderättsavtal som säkrar markåtkomsten under minst tio års tid för att bevilja sökande föreningar bidrag. Det
kontrakt som kommunen upprättar, med start 1 juni 2015, ger ridklubben
förutsättningar att erhålla bidrag från riksidrottsförbundet.
De två nya arrendekontrakten ersätter det nu löpande, kontraktsnummer
16011, från och med 1 juni 2015.
Det finns inga indikationer för ändrad markanvändning i området och inte
heller berörs närliggande exploateringar av fortsatt ridverksamhet på platsen. Arrendestället är beläget inom det område, som i detaljplanen för ridhus
i Veddige, antagen av byggnadsnämnden den 7 oktober 2010, givits ändamålet idrott.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2015, § 355.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2015, § 182.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Viskadalens ridklubb
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/0366

Arrendekontrakt för Läjets Bouleklubb
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun
arrenderar ut del av fastigheten Tvååkers-Ås 3:11 för en period om
10 år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat ett arrendekontrakt för Läjets
Bouleklubb avseende mark för boulebana. Området är beläget inom fastigheten Varberg Tvååkers-Ås 3:11.
Arrendekontraktet löper mellan 1 maj 2015 till 30 april 2025, med en förlängningstid om ett år. Uppsägningstiden är 6 månader. Avgiften är
3 367 kronor per år och löper mot index. Arrendeavgiften har beräknats
efter prissättningsprincip för föreningsverksamhet.
Arrendet är av typen lägenhetsarrende.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 juli 2015 föreslagit att godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun
arrenderar ut del av fastigheten Tvååkers-Ås 3:11 för en period om 10 år.
Riksidrottsförbundet kräver ett nyttjanderättsavtal som säkrar markåtkomsten under minst tio års tid för att bevilja sökande föreningar bidrag. Det
kontrakt som kommunen upprättar, med start 1 maj 2015, ger Läjets Bouleklubb förutsättningar att erhålla bidrag från riksidrottsförbundet. Klubben
kommer söka medel för att investera i småbyggnader kopplade till föreningen och boulebanan.
Kultur- och fritidsförvaltningen styr över kommande markanvändning och
eventuell uppsägning.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2015, § 354.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2015, § 183.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Samhällsutvecklingskontoret
Läjets Bouleklubb
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2014/0496

Utredning av Stiftelsen Hallands länsmuseers framtida
organisation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 Hallands kulturplan blir det kulturpolitiska styrdokument där finansiärerna anger mål och strategier som stiftelsen har att förhålla sig till
 stiftelsen och finansiärerna tillämpar det styrning- och uppföljningsförslag som redovisas i utredningsrapporten
 Stiftelsen Hallands Länsmuseer i övergripande och strategiska frågor
som avser museet för en dialog med kommunstyrelsen i Varbergs kommun
 det i kultur och fritidsnämndens reglemente anges att det är nämndens
uppdrag att hantera och besluta i verksamhetsfrågor gällande museifrågor å kommunens vägnar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Hallands länsmuseers styrelse tillsatte i samverkan med Region
Halland, Halmstad kommun och Varbergs kommun i oktober 2014 en
utredning av stiftelsens framtida organisation som även omfattar ett förslag
till hur dialogen mellan stiftelsen och finansiärerna kan fungera.
Utredningsgruppen har nu lagt fram sin rapport avseende övergripande mål,
syfte, styrning och uppföljning av verksamheten. Stiftelsestyrelsen beslutade
den 23 april 2015 att godkänna rapporten.
Eftersom den föreslagna styrmodellen i grunden förändrar bilden av samarbetet mellan stiftelsen och stiftarna föreligger anledning att kommunfullmäktige godkänner den föreslagna samarbetsmodellen.
Det föreligger jämväl ett behov av att tydliggöra vilken nämnd inom kommunen som skall svara för kommunens roll i den nya samarbetsmodellen.
Kultur- och fritidsnämnden har den 26 augusti 2015, § 112, beslutat att
ställa sig positiv till att nämnden får uppdraget att hantera och besluta i frågor som rör museifrågor å kommunens vägnar.
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Yttrande
Kommunledningskontoret har den 4 juni 2015 förelagit att Hallands kulturplan blir det kulturpolitiska styrdokument där finansiärerna anger mål och
strategier som stiftelsen har att förhålla sig till, att stiftelsen och finansiärerna tillämpar det styrning- och uppföljningsförslag som redovisas i utredningsrapporten samt att det i kultur och fritidsnämndens reglemente anges
att det är nämndens uppdrag att hantera och besluta i museifrågor för kommunens räkning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 9 juni 2015, § 294, beslutat att
översända ett yttrande över utredningen till stiftelsen. I yttrandet framhåller
arbetsutskottet att det finns otydligheter i utredningen och att de bör klargöras innan beslut kan tas av kommunfullmäktige
Stiftelsen har den 3 september 2015 inkommit med svar på de delar som
arbetsutskottet påtalat i yttrandet.
Kommunkansliet har i nytt tjänsteutlåtande den 3 september 2015 föreslagit
att Hallands kulturplan blir det kulturpolitiska styrdokument där finansiärerna anger mål och strategier som stiftelsen har att förhålla sig till, att stiftelsen och finansiärerna tillämpar det styrning- och uppföljningsförslag som
redovisas i utredningsrapporten samt att det i kultur och fritidsnämndens
reglemente anges att det är nämndens uppdrag att hantera och besluta i
museifrågor å kommunens vägnar.
Den föreslagna modellen utgår från att kulturplanen blir den nya plattformen för det museala samarbetet i länet. Samtliga kommuner är involverade i
framtagandet av kulturplanen. För att stärka det samarbete som finns inom
de museala frågorna införs så kallade dialogmöten, där specifika frågor diskuteras mellan stiftelsen och dess finansiärer. Antalet dislogmöten kan
givetvis förändras och sker utifrån behov. Det borde vara av vikt att finansiärerna är överens om innehållet i dessa dialogmöten så att deltagandet sker
utifrån rätt infallsvinkel.
Utöver dialogmöten ska det förekomma en löpande dialog mellan chefstjänstemän och denna dialog bör även omfatta cheftjänstemän från Halmstad
och Varberg.
Den löpande museala verksamheten blir en fråga för stiftelsen.
Det kommunala deltagandet från Varberg bör tydliggöras och kultur- och
fritidsnämnden bör få en mer aktiv roll. I den löpande dialogen bör kommunen företrädas av cheftjänsteman från kultur- och fritidsförvaltningen.
Vem som företräder kommunen i dialogmötena bör vara en fråga som samordnas med regionen och Halmstads kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 394.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2015, § 187.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Stiftelsen Hallands länsmuseer
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunkansliet
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Dnr KS 2015/0409

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 sammanträda följande datum 2016:
19 januari, 16 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 20 september,
18 oktober, 15 november och 20 december
 sammanträdena äger rum i kommunfullmäktige sessionssal, Drottninggatan 11, klockan 18.00, med undantag för 15 november då sammanträdet börjar klockan 09.00
 behandla årsredovisning 19 april och budget 15 november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Datum, tid och lokal för kommunfullmäktiges sammanträden 2016 ska fastställas. Sammanträdena startar 18.00 med undantag för den 15 november då
sammanträdet börjar klockan 09.00. Vidare behandlas årsredovisningen
19 april och budget 15 november.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2015 föreslagit att
kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2016: 19 januari,
16 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 20 september, 18 oktober,
15 november och 20 december, att sammanträdena äger rum i kommunfullmäktige sessionssal, Drottninggatan 11, klockan 18.00, med undantag för 15
november då sammanträdet börjar klockan 09.00 samt behandla årsredovisning 19 april och budget 15 november.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2015, § 385.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2015, § 195.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kommunkansliet
Serviceförvaltningen
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Dnr KS 2015/0411

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 under 2016 kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i Hallands
Nyheter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 5 kap. 10 § ska uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden införas minst en vecka före sammanträdesdagen i den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar.
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde i Varbergs kommun sker
genom annons i Hallands Nyheter.
Kungörelse införs även i Varbergs Posten men utgivningsdagen av Varbergs
Posten medför att annons inte kan införas inom den tid kommunallagen
föreskriver.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2015 föreslagit kommunfullmäktige att under 2016 kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i Hallands Nyheter.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2015, § 387.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 september 2015, § 197.
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Dnr KS 2015/0207

Förteckning över ej slutbehandlade motioner till och med 15
september 2015
Beslut
Komunfullmäktige beslutar att
 lägga redovisningen av ej slutbehandlade motioner till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har tagit fram en rapport av motioner som inte är slutbehandlade till och med den 15 september 2015.
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Kf § 178

Meddelanden
Dnr KS 2015/0470-1
Revisionsrapport från Falkenbergs kommuns revisorer om övergripande
granskning av överförmyndarnämnden.
Dnr KS 2015-0466-1
Revisionsrapport från kommunens revisorer om Granskning av registerkontroll av personal inom skolan.
Dnr KS 2015/0430-3
Barn- och utbildningsnämnens svar den 28 september 2015 på revisionsrapport Granskning av förskoleverksamheten.
Dnr KS 2015/0431-3
Barn- och utbildningsnämndens svar den 28 september 2015 på revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd.
Dnr KS 2015/0432-3
Barn- och utbildningsnämndens svar den 28 september 2015 på revisionsrapport Kränkande behandling och diskriminering inom skolan.
Dnr KS 2011/1008-122
Mark- och miljödomstolens dom den 24 september 2015 om upphävande av
länsstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut avseende detaljplan för industri- och omlastningsstation på fastigheten Spannarp 19:22.
Dnr KS 2015/0091-15
Länsstyrelsens, Migrationsverkets och Varbergs kommuns överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallat ensamkommande barn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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