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Martin Svensson (M)
Margit Kastberg (M)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Erland Linjer (M)
Sven Andersson (M)
Micael Åkesson (M)
Peter Sjöholm (M)
Reine Antonér (M)
Gösta Bergenheim (M)
Harald Lagerstedt (C)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Christofer Bergenblock (C)
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Linnea Sandahl (MP)
Stefan Edlund (MP)
Martin Bagge (MP)
Mikael Bonde (L)
Mattias Ahlström (L)
Tobias Carlsson (L)
Marianne Nord-Lyngdorf (L)
Kerstin Hurtig (KD)
Björn Jonasson (KD)

Övriga deltagare

Marcus Andersson, kommunsekreterare

Utses att justera

Eva Pehrsson Karlsson (C) och Jenny Serey (S)
Ersättare: Linda Berggren (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet 26 september 2017, klockan 13.00-16.30

Jana Nilsson (S)
Carlos Paredes (S)
Morgan Fagerström (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Roland Ryberg (S)
Linda Berggren (S)
Ing-Marie Berggren (S)
Jenny Serey (S)
Erik Rask (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)
Ingmari Carlsson (V)
Olle Hällnäs (SD)
Erik Hellsborn (SD)
Tore Johansson (SD)
Andreas Feymark (SD)
Jörgen Pejle (SD)
Björn Lindström (SD)
Lennart Liljegren (SPI)
Anita Svensson (SPI)
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Paragraf
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Jenny Serey

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

19 september 2017

Datum då anslaget sätts upp

26 september 2017

Datum då anslaget tas ned
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Dnr 2017/0114

Allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anse frågorna besvarade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Martin Bagge ställer fråga om kommunen kommer upprätta och publicera
register över den offentliga finansierade konsten i Varbergs kommun.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Christofer Bergenblock (C) svarar
på frågan.
Bengt Hesslow ställer fråga om att utrusta alla duschar i skolor och
offentliga omklädningsrum med dörrar som går att stänga och spärra från
insidan.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Micael Åkesson (M) svarar på
frågan.
Kaisa Sundholm och Elli Lindgren ställer fråga om hur Varbergs kommun
tänker använda de riktade pengarna regeringen anslår till kommunerna för
att de ensamkommande som fyllt 18 år ska kunna bo kvar i kommunen.
Socialnämndens ordförande Erland Linjer (M) svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0313

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

Beskrivning av ärendet
Jeanette Qvist (S) ställer fråga om Varbergs kommun ambition gällande
extratjänster.
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0568

Motion från Erik Hellsborn (SD) om riktlinjer för
kommunalt nationaldagsfirande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har 19 september 2017 lämnat motion om riktlinjer för
kommunalt nationaldagsfirande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Entledigande av ersättare i hamn- och
gatunämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Emma Svensson (M) från uppdraget som ersättare i hamn- och
gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Emma Svensson (M) har i skrivelse 12 september 2017 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i hamn- och gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Emma Svensson
Hamn- och gatunämnden
Lönekontoret
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ledamot till kommunens
revisorer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. till ny ledamot till kommunens revisorer utse Lars Oskarsson (KD),
Harstigen 3, 432 66 Veddige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 23 maj 2017, § 95, beslutat entlediga Markus
Svensson (KD) från uppdraget som ledamot till kommunens revisorer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Lars Oskarsson
Kommunens revisorer
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ersättare för lekmannarevisor i
Varbergs Fastighets AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. till ny ersättare för lekmannarevisor i Varbergs Fastighets AB utse Lars
Oskarsson, Harstigen 3, 432 66 Veddige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 23 maj 2017, § 96, beslutat entlediga Markus
Svensson (KD) från uppdraget som ersättare för lekmannarevisor i
Varbergs Fastighets AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Lars Oskarsson
Varbergs Fastighets AB
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i barnoch utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Monica Kunckel Qvist (SD) från uppdraget som ledamot i
barn- och utbildningsnämnden
2. till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utse Fredrik
Gustafsson (SD), Kuskvägen 16, 432 94 Varberg
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Monica Kunckel Qvist (SD) har i skrivelse 29 juni 2017 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Monica Kunckel Qvist
Fredrik Gustafsson
Barn- och utbildningsnämnden
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Begäran om röstsammanräkning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Monica Kunckel Qvist (SD) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
2. hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny
ersättare för Sverigedemokraterna i Varbergs kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Monica Kunckel Qvist (SD) har i skrivelse 29 juni 2017 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen
Monica Kunckel Qvist
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Entledigande och nominering av ersättare i
lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. begära hos Regeringen att entlediga Monica Kunckel Qvist (SD) från
uppdraget som ersättare i lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals
kärnkraftverk
2. begära hos Regeringen att nominera Ingrid Jordebo (SD),
Skräddarevägen 12, 432 95 Varberg, som ny ersättare i lokala
säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Monica Kunckel Qvist (SD) har i skrivelse 29 juni 2017 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals
kärnkraftverk.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Regeringen
Monica Kunckel Qvist
Ingrid Jordebo
Kommunkansliet
Lokala säkerhetsnämnden vid
Ringhals kärnkraftverk

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i miljöoch hälsoskyddsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Bo Qvist (SD) från uppdraget som ledamot i miljö- och
hälsoskyddsnämnden
2. till ny ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden utse Clarence Jarlow
(SD), Folkared, Mångenlund 5, 432 77 Tvååker.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Bo Qvist (SD) har i skrivelse 4 juli 2017 begärt entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Bo Qvist
Clarence Jarlow
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i
kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. entlediga Mia Petzäll (SD) från uppdraget som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden
2. till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utse Anna Vilfalk (SD),
Arabergsvägen 18, 432 96 Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Mia Petzäll (SD) har i skrivelse 10 augusti 2017 begärt entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Mia Petzäll
Anna Vilfalk
Kultur- och fritidsnämnden
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden utse Ann-Louise
Ekholm (S), Adjunktsvägen 12, 432 50 Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 20 juni 2017, § 113, beslutat entlediga Hanna
Nyström (S) från uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ann-Louise Ekholm
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0248

Dagvattenanvisningar för Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. ge Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, i uppdrag att fortsätta utreda och ta
fram lösningsalternativ för hantering av naturvatten samt ansvarsfördelning av dagvattendammar inom allmän platsmark avseende
dagvattenhanteringen. Återrapportering sker till kommunstyrelsen
2. upphäva Dagvattenpolicy antagen i kommunfullmäktige 18 mars 2008,
§ 55
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny Dagvatten-policy
för Varbergs kommun
4. ge VIVAB i uppdrag att i samråd med samhällsutvecklingskontoret ta
fram underlag till ny Dagvattenpolicy för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
I samband med antagandet av Varberg kommuns VA-policy, VA-strategi
och VA-riktlinje fick VIVAB i uppdrag att leda arbetet med att ta fram en
detaljerad ansvar- och rollfördelning mellan kommunens förvaltningar och
bolag gällande kommunens dagvattenhantering.
Målet med dagvattenanvisningarna är att skapa en genomtänkt, miljöanpassad och för samhällsnyttan kostnadseffektiv hantering av dagvatten.
Syftet med anvisningarna är att samtliga inblandade aktörer ska vara
införstådda med vilka förutsättningar som gäller för dagvattenhanteringen i
olika sammanhang såsom fysisk planering, exploatering, sanering med
mera.
Dagvattenanvisningarna har tagits fram av en arbetsgrupp med
representanter från VIVAB och berörda förvaltningar i både Falkenbergs
och Varbergs kommun och har under hösten 2016 varit på remiss hos
berörda nämnder och bolag för yttrande. Synpunkterna har konkretiserats
och förtydligats i redigeringsarbetet och inarbetats i den slutliga versionen
av dagvattenanvisningarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 159. Kommunstyrelsen beslutar anta
Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner, daterad
31 mars 2017.
Arbetsutskottet 20 juni 2017, 359.
Beslutsförslag 17 maj 2017.
Protokollsutdrag från Falkenbergs kommun, 9 maj 2017.
Dagvattenanvisningar i Falkenbergs och Varbergs kommuner, 17 maj 2017.
Sammanfattning av remiss med kommentarer till yttranden, 31 mars 2017.
VA-policy, strategi och riktlinjer för Varbergs kommun.
Dagvattenpolicy 18 mars 2008, § 55.

Övervägande
Hanteringen av dagvatten blir allt viktigare i takt med det moderna
samhällets utveckling. Framtidens dagvattenhantering står inför många
utmaningar, bland annat i form av ökad exploatering och klimatförändringar. En aktiv och framåtriktad planering för dagvatten är en
förutsättning för att möta kommunens behov av utveckling.
Dagvattenhanteringen är en förvaltnings- och bolagsövergripande fråga
som ställer stora krav på samverkan. Genom gemensamma styrdokument
för dagvattenhanteringen skapas förutsättningar för en övergripande
samordning av kommunens hantering av dagvatten. Anvisningarna
innehåller riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras i den fysiska
planeringen och för olika verksamheter samt inom och utanför kommunalt
verksamhetsområde för VA. Anvisningarna förtydligar också ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer.
Dagvattenanvisningarna är baserad på de övergripande strategier och
prioriteringar berörande dagvatten som anges i VA-policy, strategi och
riktlinje för Varbergs kommun.
I Varbergs kommun finns en antagen dagvattenpolicy från 2008.
Dagvattenanvisningarna följer inte alla de mål och riktlinjer som beskrivs i
Dagvattenpolicyn samt att ansvarsfördelningen i Dagvattenpolicyn inte
stämmer överens med kommunens verksamhet idag. Nya krav från EU har
införts och lagstiftningen har förändrats de senaste åren då hantering av
dagvatten har blivit en allt viktigare fråga i takt med det modernare
samhällets utveckling samt den ökade risken för översvämningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0375

VA-avtal med Varberg Vatten AB för utbyggnad
av VA till Värömotet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna upprättat VA-avtal, daterat 8 juni 2017, med Varberg Vatten
AB för finansiering av VA-ledningar till nytt verksamhetsområde vid
Värömotet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret förde under 2016 diskussioner med Derome
Hus AB om lämpliga områden för etablering av en ny fabrik för
volymproduktion av bostäder. Kommunstyrelsen beslutade 30 augusti
2016, § 152, att godkänna avsiktsförklaring mellan kommunen och Derome
Hus AB samt att hos byggnadsnämnden anhålla om planläggning av
aktuellt markområde.
Byggnadsnämnden har 27 april 2017 antagit detaljplan för Sunnvära 8:3
med flera och beslutet vann laga kraft 19 maj 2017. Bygglov har beviljats
24 maj 2017.
Markområdet som har planlagts i detaljplan för Sunnvära 8:3 med flera är
en del i ett större planerat verksamhetsområde öster om Värömotet i den
fördjupade översiktsplanen för norra kusten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 161.
Arbetsutskottet 20 juni 2017, § 365.
VA-avtal mellan Varbergs kommun och Varberg Vatten AB, 8 juni 2017.
Beslutsförslag 31 maj 2017.
Avsiktsförklaring mellan Varbergs kommun och Derome Hus AB.

Övervägande
Enligt upprättad avsiktsförklaring mellan kommunen och Derome Hus AB
ska kommunen bekosta ledning för ren- och spillvatten från planområdet
till av Varberg Vatten AB utpekad anslutningspunkt i Väröbacka.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Enligt avsiktsförklaring ska VA-ledningen ägas och underhållas av
kommunen fram till dess området ingår i verksamhetsområde för Varberg
Vatten AB, då den övertas av Varberg Vatten AB. Under planarbetet har
samhällsutvecklingskontoret i samråd med Varberg Vatten AB konstaterat
att området redan initialt bör ingå i verksamhetsområdet för Varberg
Vatten AB.
VA-avtalet innebär att kommunen tar kostnaderna för utbyggnaden av VAledningarna, och sedan överför Varberg Vatten AB löpande de intäkter de
får via anläggningsavgiften och att kommunen tar den ekonomiska risken
att projektet blir dyrare än vad intäkterna blir. Anledningen till det är att
VA-huvudmannen enligt vattentjänstlagen inte har skyldighet att bygga ut
kommunalt VA till industriområden. Falkenbergs Vatten & Renhållning AB
har tidigare skrivit liknande avtal med Falkenbergs kommun för att
finansiera nya verksamhetsområden för VA.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
Varberg Vatten AB
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 139

Sammanträdesprotokoll
2017-09-19

19

Dnr KS 2016/0375

Köpeavtal för del av Sunnvära 8:3
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna upprättat köpekontrakt, daterat 7 juni 2017, där kommunen
försäljer del av Sunnvära 8:3 till Derome Husproduktion AB för en
köpeskilling av 6 150 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret förde under 2016 diskussioner med Derome
Hus AB om lämpliga områden för etablering av en ny fabrik för
volymproduktion av bostäder. Kommunstyrelsen beslutade 30 augusti
2016, § 152, att godkänna avsiktsförklaring mellan kommunen och Derome
Hus AB samt att hos byggnadsnämnden anhålla om planläggning av
aktuellt markområde.
Byggnadsnämnden har 27 april 2017 antagit detaljplan för Sunnvära 8:3
med flera och beslutet vann laga kraft 19 maj 2017. Bygglov har beviljats
24 maj 2017.
Enligt avsiktsförklaringen ska ett köpeavtal för markområdet uppföras efter
det att detaljplanen har vunnit laga kraft efter de villkor som parterna
överenskommits i avsiktsförklaringen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 160.
Arbetsutskottet 20 juni 2017, § 364.
Köpeavtal mellan kommunen och Derome Husproduktion AB, 7 juni 2017.
Beslutsförslag 31 maj 2017.
Avsiktsförklaring mellan Varbergs kommun och Derome Hus AB.

Övervägande
I enlighet med avsiktsförklaringen har köparen bekostat och svarat för
framtagande av dagvattenutredning samt trafikutredning. Köparen ska
även stå för kostnader för genomförandet av detaljplanen, såsom flytt eller
nyanläggande av vägar inom området, markarbeten, fastighetsrättsliga
åtgärder, dagvattenhantering och anslutningsavgifter.
Kommunen har svarat för kostnader för framtagande av detaljplan, såsom
stadsbyggnadskontorets kostnader samt övriga utredningar och
undersökningar som krävs i planarbetet.
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I avsiktsförklaringen överenskoms att Derome Hus AB, eller annat bolag i
Deromegruppen, ska förvärva markområdet till ett pris om 65 kronor per
kvadratmeter. Köpeskillingen beräknades efter kommunens uppskattade
kostnader för framtagande av detaljplan, kapitalkostnader för utbyggnad av
VA till verksamhetsområdet, inköp av mark och övriga exploateringskostnader exklusive köparens åtaganden i enlighet med avsiktsförklaringen.
På de grunder som är överenskomna i avsiktsförklaringen uppgår
kommunens uppskattade kostnader till 91 kronor per kvadratmeter.
Prisökningen beror delvis på omfattande arkeologiska fynd vilket har krävt
extra undersökningar. Trafikverket har även uppskattat kostnaderna på det
allmänna vägnätet till högre än initialt. Enligt avsiktsförklaringen ska även
köparen stå för kapitalkostnader för utbyggnad av VA från Väröbacka vilket
nu är kalkylerat högre än vid upprättandet av avsiktsförklaringen.
Utöver de i avsiktsförklaringen överenskomna åtgärder så ska köparen även
anlägga VA inom planområdet vilket beräknas kosta cirka tre miljoner
kronor, varför motsvarande avdrag är gjort på köpeskillingen. Parallellt
upprättar kommunen å sin sida ett VA-avtal med Varberg Vatten AB för
reglering av kostnader för utbyggnad av VA.
Köpeskillingen uppgår efter ovan justeringar därför till 6 150 000 kronor
vilket motsvarar cirka 61 kronor per kvadratmeter.
De kostnader som totalt uppstår för köparen utöver köpeskillingen, vilka
normalt ingår i markpriset vid försäljning av industrimark, beräknas till
cirka 14 900 000 kronor, vilket motsvarar cirka 149 kronor per
kvadratmeter. Köparens totala kostnad för marken uppgår därmed till cirka
210 kronor per kvadratmeter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0312

Begäran om godkännande att försälja
fastigheten kvarteret Broktorp 11, Halmstad
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna Stiftelsen Hallands Länsmuseers försäljning av fastigheten
kvarteret Broktorp 11 i Halmstad, förutsatt att det inte finns några
villkorande restriktioner eller restriktioner i övrigt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Hallands Länsmuseer har lämnat in en önskan till Varbergs
kommun och Halmstads kommun om att få försälja fastigheten kvarteret
Broktorp 11 i Halmstad.
Fastigheten används inte idag av stiftelsen och det finns i dagsläget inget
behov för stiftelsen att använda fastigheten till den egna verksamheten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, § 199.
Arbetsutskottet 15 augusti 2017, § 385.
Beslutsförslag 7 juli 2017.
Begäran om godkännande från Stiftelsen Hallands Länsmuseer
28 december 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2016/0619

Valdistrikts- och valkretsindelning samt antal
ledamöter och ersättare i fullmäktige i Varbergs
kommun vid de allmänna valen 2018 och
Europaparlamentsvalet 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

behålla nuvarande valdistriktsindelning under valen 2018 och 2019
ändra namn på valdistriktet Träslövsläge 1 till Träslövsläge NV
ändra namn på valdistriktet Träslövsläge 2 till Träslövsläge SÖ
ändra namn på valdistriktet Tvååker 1 till Tvååker tätort
ändra namn på valdistriktet Tvååker 2 till Tvååker landsbygd
kommunen under valen 2018 och 2019 ska vara indelad i två valkretsar
fullmäktige ska under valen 2018 och 2019 bestå av 61 ledamöter och att
antalet ersättare ska utgöra hälften av det antal platser som varje parti
får i fullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Lennart Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI) reserverar sig mot
beslutet.
Kerstin Hurtig (KD) och Björn Jonasson (KD) reserver sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Hurtig (KD), Martin Bagge (MP), Lennart Liljegren (SPI) och LarsÅke Erlandsson (V) föreslår att kommunen istället ska vara indelad i en
valkrets under valen 2018 och 2019, beslutssats 6.
Jana Nilsson (S), Ann-Charlotte Stenkil (M), Stefan Stenberg (C) och
Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
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Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Kerstin Hurtig (KD) med fleras förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 51 jaröster, 10 nej-röster.
Ja röstar Ulrika Eriksson (M), Hanna Netterberg (M), Nevrie B
Suleyman (M), Anne Tano (M), Antonio Diaz (M), Martin Svensson (M),
Margit Kastberg (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Erland Linjer (M), Sven
Andersson (M), Micael Åkesson (M), Peter Sjöholm (M), Reine
Antonér (M), Gösta Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C), Eva PehrssonKarlsson (C), Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C), Stefan
Stenberg (C), Anna-Karin Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C), Mikael
Bonde (L), Mattias Ahlström (L), Tobias Carlsson (L), Marianne NordLyngdorf (L), Jana Nilsson (S), Carlos Paredes (S), Morgan Fagerström (S),
Turid Ravlo-Svensson (S), Roland Ryberg (S), Linda Berggren (S), IngMarie Berggren (S), Jenny Serey (S), Erik Rask (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) och Björn Lindström (SD).
Nej röstar Stefan Edlund (MP), Johan Rosander (MP), Linnea
Sandahl (MP), Martin Bagge (MP), Kerstin Hurtig (KD), Björn
Jonasson (KD), Lars-Åke Erlandsson (V), Ingmari Carlsson (V), Lennart
Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI).

Beskrivning av ärendet
Kommunen är skyldig att se över indelningen av valdistrikt och valkretsar
inför 2018 och 2019 års val. Samma indelning i valdistrikt och valkretsar
kommer att gälla både för valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige samt valet till Europaparlamentet.
Kommunfullmäktige ska besluta om förslag till indelning i valkretsar senast
1 oktober 2017. Länsstyrelsen ska besluta om kommunfullmäktiges förslag
till indelning i valdistrikt senast 1 december 2017.

Valdistrikt
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och
2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta
färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.
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Varbergs kommun är för närvarande indelad i 36 valdistrikt. Indelningen
följer kommunens indelning i statistikområden, så kallade nyckelkodsområden.
De flesta av valdistrikten, 25 stycken, ligger befolkningsmässigt inom föreskriven storlek. Åtta distrikt är mindre och tre är större än vallagens
bestämmelser.

Ändring av namn
Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. Löpnummernamn
ska undvikas. I Varbergs kommun finns valdistrikten Träslövsläge 1,
Träslövsläge 2, Tvååker 1 och Tvååker 2.

Valkretsar
Grundregeln är att en kommun ska ha en valkrets. Om en kommun har
36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två
eller flera valkretsar. Varberg är under nuvarande mandatperiod indelad i
två valkretsar med 30 respektive 31 mandat i kommunfullmäktige.

Antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter och ersättare som
fullmäktige ska ha. Enligt kommunallagen ska en kommun som har över
36 000 röstberättigade invånare minst ha 61 ledamöter. Antalet ersättare
ska utgöra högst hälften av det antal platser som varje parti får i
fullmäktige.
Kommunfullmäktige i Varberg har under nuvarande mandatperiod 61
ledamöter och antalet ersättare utgör hälften av det antal platser som varje
parti får i fullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 176.
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 354.
Beslutsförslag 31 maj 2017.
Valnämnden 12 maj 2017, § 1.
Utredning valdistrikts- och valkretsindelning 2018 och 2019, 27 april 2017.
Informationsbrev från Länsstyrelsen i Hallands län, 13 april 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0420

Svar på remiss - Yttrande över valkretsindelning
Region Halland, RS160384
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. förorda den nuvarande ordningen med fyra valkretsar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Hurtig (KD), Harald Lagerstedt (C), Tobias Carlsson (L), Stefan
Edlund (MP) och Lars-Åke Erlandsson (V) föreslår bifall till att förorda
endast en valkrets.
Jana Nilsson (S), Ann-Charlotte Stenkil (M) och Andreas Feymark (SD)
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Kerstin Hurtig (KD) med fleras förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 41 jaröster och 20 nej-röster.
Ja röstar Ulrika Eriksson (M), Hanna Netterberg (M), Nevrie B
Suleyman (M), Anne Tano (M), Antonio Diaz (M), Martin Svensson (M),
Margit Kastberg (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Erland Linjer (M), Sven
Andersson (M), Micael Åkesson (M), Peter Sjöholm (M), Reine
Antonér (M), Gösta Bergenheim (M), Mikael Bonde (L), Jana Nilsson (S),
Carlos Paredes (S), Morgan Fagerström (S), Turid Ravlo-Svensson (S),
Roland Ryberg (S), Linda Berggren (S), Ing-Marie Berggren (S), Jenny
Serey (S), Erik Rask (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
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Nord Axelsson (S), Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), Olle Hällnäs (SD), Erik
Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD), Andreas Feymark (SD), Jörgen
Pejle (SD) och Björn Lindström (SD).
Nej röstar Harald Lagerstedt (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer
Bergenblock (C), Lena Språng (C), Stefan Stenberg (C), Anna-Karin
Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C), Johan Rosander (MP), Linnea
Sandahl (MP), Stefan Edlund (MP), Martin Bagge (MP), Tobias
Carlsson (L), Mattias Ahlström (L), Marianne Nord-Lyngdorf (L), Kerstin
Hurtig (KD), Björn Jonasson (KD), Lars-Åke Erlandsson (V), Ingmari
Carlsson (V), Lennart Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI).

Beskrivning av ärendet
På grund av ändring i vallagen, 2005:837, är regionen, landstinget, en valkrets om landstingsfullmäktige inte beslutar att dela in landstinget i två
eller flera valkretsar. Regionen har sedan lång tid tillbaka varit indelad i
fyra valkretsar, nämligen Halmstad-Laholm, Falkenberg-Hylte, Varberg
och Kungsbacka.
Partispärren i landstingsvalen är tre procent oavsett om landstinget är
uppdelat i valkretsar eller inte.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, § 211.
Arbetsutskottet 15 augusti 2017, § 403.
Beslutsförslag 27 juni 2017.
Remiss om valkretsindelning från Region Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0290

Redovisning av uppdrag - teknisk handbok för
kommunal standard
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna redovisning av uppdrag om teknisk handbok för kommunal
standard, kommunfullmäktige 21 juni 2016 § 104, och anse uppdraget
som slutfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Ändrade regler i plan- och bygglagen samt en ny lag om kommunal markanvisning 2014 innebar att Sveriges kommuner behövde anta två nya
typer av riktlinjer; riktlinjer för markanvisningar och riktlinjer för exploateringsavtal. I riktlinjerna för exploateringsavtal angavs bland annat att
exploatörer under vissa förutsättningar hädanefter skulle ges möjlighet att
genomföra åtgärder och byggnation på allmän plats. Kommunfullmäktige
fastställde dessa riktlinjer i juni 2016 och gav samtidigt hamn- och gatunämnden i uppdrag att ta fram en handbok för kommunal standard avseende gator samt gång- och cykelvägar.
Hamn- och gatunämnden har tagit fram den efterfrågade handboken och
fastställde densamma 19 juni 2017, § 63. I handboken framgår hur exploatören ska planera, projektera och genomföra anläggningar som kommunen
därefter kommer att förvalta. Den innefattar inte bara standard avseende
gator och gång- och cykelvägar såsom uppdraget löd, utan även i stort sett
alla anläggningar på allmän plats. Detta för att kommunen behöver kunna
säkerställa att alla anläggningar som kommunen så småningom ska överta
enligt exploateringsavtalen behöver ha rätt standard.
Handboken kommer även att vara ett viktigt planeringsdokument för de
anläggningar som hamn- och gatunämnden själv projekterar och bygger ut
på allmän plats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, § 191.
Arbetsutskottet 15 augusti 2017, § 397.
Justerandes signatur
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Beslutsförslag 30 juni 2017.
Hamn- och gatunämnden 19 juni 2017, § 63.
Teknisk handbok, 13 juni 2017.
Ritningar - bilaga till teknisk handbok, 13 juni 2017.
Kommunfullmäktige 21 juni 2016, § 104.

Övervägande
Hamn- och gatunämnden har utfört det uppdrag som kommunfullmäktige
gett nämnden genom att anta och överlämna den tekniska handboken.
Tanken är att handboken ska vara ett levande dokument som kan komma
att behöva uppdateras och kompletteras framöver.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0344

Uppdrag om att utvärdera verksamheten på
Håstens Familjecentral
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. förlänga kommunstyrelsens uppdrag, kommunfullmäktige 15 november
2016, § 159, att utvärdera verksamheten på Håstens familjecentral till
februari 2018 och därefter utreda behov av och förutsättningar för
ytterligare en familjecentral på lämpligt ställe i Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Hurtig (KD), Erland Linjer (M) och Micael Åkesson (M) föreslår
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige tog i samband med beslut om budget 2017 även beslut
om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under första kvartalet 2017
utvärdera verksamheten på Håstens familjecentral, och därefter utreda
behov av och förutsättningar för ytterligare en familjecentral på lämplig
plats i Varberg. Utvärderingen blev klar i maj 2017. I maj gjordes en
omstart och nyinvigning av Håstens familjecentral, vilket gör att det inte
finns underlag för att utvärdera verksamheten i sin nuvarande form ännu
och därmed inte heller underlag för att utreda behov av och förutsättningar
för ytterligare en familjecentral.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, § 205.
Arbetsutskottet 15 augusti 2017, § 409.
Beslutsförslag 21 juni 2017.
Utvärdering av Håstens familjecentral före omstart maj 2017.
Kommunfullmäktige 15 november 2016, § 159.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0391

Ägardirektiv - Varbergs Fastighets AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa ägardirektiv för Varbergs Fastighets AB, daterat 30 maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs Fastighets AB, VFAB, har de senaste åren fått ett förändrat
uppdrag där man utöver att vara fastighetsägare numera även hanterar
kommunens byggnationer och parkeringshus. Dessa förändringar har inte
följt med in i ägardirektivet varför följande behöver tydliggöras:
1. Föremål för bolagets verksamhet
• tillägg över att man ska genomföra projektering och byggnationer av
kommunala investeringar på uppdrag av kommunstyrelsen.
• tillägg att man ska bedriva parkeringsverksamhet på uppdrag av
Varbergs kommun.
2. Bolagets ändamål
• justeringar utifrån den förändrade verksamheten under rubrik 1
samt ett tydligare utvecklingsfokus.
3. Ekonomiska riktlinjer och mål.
• sänkning av soliditetsmåttet.
4. Hållbarhet
• rubriken löd tidigare miljö, men bör anpassas till hållbarhet för att
även få med de sociala och ekologiska förhållningssätten i
verksamheten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 169.
Arbetsutskottet 20 juni 2017, § 371.
Beslutsförslag 30 maj 2017.
Ägardirektiv för Varbergs Fastighets AB, daterat 30 maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergs Fastighets AB
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0442

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. fastställa kommunstyrelsens reglemente, daterat 19 juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreligger förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, § 202.
Arbetsutskottet 15 augusti 2017, § 395.
Beslutsförslag 29 juni 2017.
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen, daterat 19 juni 2017.
Idag gällande reglemente för kommunstyrelsen.

Övervägande
Flertalet föreslagna förändringar i kommunstyrelsens reglemente utgör
områden och aktiviteter där kommunstyrelsens förvaltning sedan tidigare
haft en ledande och/eller samordnande roll, till exempel för kommunens
internationella arbete, kommunens jämställdhetsarbete, integrations- och
inkluderingsarbete, former för medborgardialog och så vidare. I denna
mening är det nya reglementet således endast en anpassning efter pågående
arbete.
Vidare har några ändringar införts kring till exempel kommunikationsområdet som mer ska ses som språklig modernisering av det som tidigare
angavs som information.
Förändringar i investeringsprocessen kommer att behandlas senare under
hösten och sannolikt föranleda förnyad revidering av styrelsens reglemente.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunstyrelsens förvaltning
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Dnr KS 2017/0447

Arvodesersättning till tjänstgörande ersättare i
nämndsorganisationskommittén
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. ledamot i nämndsorganisationskommittén får vid frånvaro själv utse
tjänstgörande ersättare till nämndsorganisationskommitténs
sammanträden
2. arvode utgår enligt Bestämmelser om ersättningar och arvoden till
förtroendevalda i Varbergs kommun 2015 – 2018 till tjänstgörande
ersättare på nämndsorganisationskommitténs sammanträden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige utsåg 16 december 2014, § 204, ledamöter till
nämndsorganisationskommittén för mandatperioden 2015-2018, efter förslag från valberedningen 1 december 2014, § 10. Vid det tillfället utsågs
dock inga ersättare, och för att ersättare ska få tjänstgöra och få arvode vid
tjänstgöring, behöver kommunfullmäktige besluta om att så är fallet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, § 204.
Arbetsutskottet 15 augusti 2017, § 398.
Beslutsförslag 3 juli 2017.
Kommunfullmäktige 16 december 2014, § 204.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Nämndsorganisationskommittén
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Dnr KS 2017/0462

Överföring av medel, Trönninge skola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. för budget 2017 tillföra barn- och utbildningsnämnden en ramökning
med 3 miljoner kronor avseende F-9-skolan i Trönninge
2. finansiering sker genom att kommunens budgeterade årsresultat för
2017 sänks med 3 miljoner kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 23 maj 2017, § 103, strategiskt styrdokument
inför budget 2018. Det strategiska styrdokumentet anger bland annat vilka
ekonomiska justeringar som ska göras för att uppnå de strategiska
målområdena.
För det strategiska målområdet utbildning och arbete finns angivet en
ramjustering till barn- och utbildningsnämnden avseende ökad
hyreskostnad för F-9-skolan i Trönninge.
Följande text anges i det strategiska styrdokumentet
• Den nya F-9-skolan i Trönninge för 800 elever färdigställs till hösttermin 2017. Då skolan dimensionerats för kommande behov av och
bostadsutvecklingen i närområdet inte kommit igång enligt plan, kommer fyllnadsgraden inledningsvis vara förhållandevis låg. För att inte
belasta den pedagogiska verksamheten alltför tungt införs en successiv
infasning av hyran innebärande 6 miljoner kronor i reducering under
2018, 4 miljoner kronor under 2019, 2 miljoner kronor under 2020 och
därefter full hyresnivå. Förslag innebärande att nämnden får nedsatt
hyra, med 3 miljoner kronor, för andra halvåret 2017 kommer snarast
att skrivas fram.
Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar att det under hösten
2017 kommer att finnas 530 elever på skolan vilket därefter succesivt
kommer att öka enligt följande diagram.
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Budgeten för byggnation av Trönninge skola är 275,4 miljoner kronor och
den årshyra som därmed uppstår för barn- och utbildningsnämnden
uppgår till 16,8 tusen kronor, 2017 års internhyresprincip.
I och med att investeringen är gjord för att skapa en skola för minst 800
elever uppstår en ekonomisk obalans för barn- och utbildningsnämnden då
elevantalet är lägre i och med att demografitillägget är baserat på antalet
elever. För ta bort denna obalans bör det tillförs 3 miljoner kronor i budget
2017 för att inte belasta den pedagogiska verksamheten.
Enligt det strategiska styrdokumentet kommer ramjusteringar även att
göras 2018 och framåt för att anpassas det år då elevantalet har ökat och
därmed kompenseras hyreskostnaden i demografitillägget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, § 198.
Arbetsutskottet 15 augusti 2017, § 386.
Beslutsförslag 7 juli 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0358

Policy för jämställdhet och mångfald i
arbetslivet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anta förslag till ny policy avseende jämställdhet och mångfald i
arbetslivet.
2. policyn Jämställdhet och mångfald i arbetslivet ersätter nuvarande
Policy för främjande av mångfald i arbetslivet, 25 juni 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Anne Tano (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
En ny diskrimineringslag (2008:567) trädde i kraft 1 januari 2017. Lagen
syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder. De nya reglerna i diskrimineringslagen innebär
en utvidgning jämfört med tidigare. Nu ska samtliga sju diskrimineringsgrunder inkluderas i det förebyggande och främjande arbetet.
Bestämmelserna om aktiva åtgärder i arbetslivet omfattade före årsskiftet
endast kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, § 201.
Personalutskottet 29 maj 2017, § 37.
Protokoll Central samverkansgrupp 18 maj 2017.
Beslutsförslag 10 maj 2017.
Policy för jämställdhet och mångfald i arbetslivet.

Övervägande
Varbergs kommun ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Det
interna jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska motverka diskriminering
och främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utveckling i arbetet oavsett diskrimineringsgrund. På kommunens arbetsplatser ska det råda nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
Justerandes signatur
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Antagandet av en ny policy innebär att vi följer de krav som åligger kommunen som arbetsgivare enligt diskrimineringslagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Personalutskottet
Kommunkansliet
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Dnr KS 2013/0463

Upphävande av beslut om policyn Samverkan,
bemötande och tillgänglighet - handikappolicy
för Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. upphäva kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2003, § 73, om policyn
Samverkan, bemötande och tillgänglighet – handikappolicy för
Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nuvarande policy kring samverkan, bemötande och tillgänglighet antogs av
kommunfullmäktige i maj 2003 och är inte längre aktuell. Kommunala
handikapprådet har framfört att de vill delta i arbetet med att se över
policyn och har därefter kommit fram till att det inte är en ny policy som
behövs, utan något mer tillgängligt som kan användas i praktiken.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, § 200.
Arbetsutskottet 15 augusti 2017, § 405.
Beslutsförslag 3 juli 2017.
Kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 181; Kommunstyrelsen beslutar
återremittera ärendet.
Arbetsutskottet 20 juni 2017, § 376.
Bemötandeguide.
Beslutsförslag 1 juni 2017.
Samverkan, bemötande och tillgänglighet – handikappolicy för Varbergs
kommun.

Övervägande
Sverige har tillträtt FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och det finns även en nationell handlingsplan för
handikappolitiken. Med utgångspunkt i alla människors lika värde och att
personer med funktionsnedsättning ska ses som medborgare med samma
rättigheter och skyldigheter som alla andra kan det argumenteras för att en
specifik policy inte längre är relevant.
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En revidering av policyn har diskuterats med det kommunala handikapprådet som konstaterade att det som behövs inte är en ny policy utan en
bemötandeguide. Varbergs kommun och handikapprådet har därför tagit
fram en bemötandeguide som godkändes av handikapprådet 10 maj 2017,
§ 3. Bemötandeguiden är en informationsbroschyr och bedömningen är att
den inte behöver fastställas i nämnd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunkansliet
Kommunala handikapprådet
Socialnämnden
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Dnr KS 2013/0593

Svar på motion om att inrätta ett navigatorcenter för ungdomar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Linda Berggren (S) motionerade 2013 om ny verksamhet för att hantera
ungdomsarbetslösheten i Varberg.
I Sverige har arbetsförmedlingen ett nationellt ansvar för arbetsmarknadsinsatser. Detta nationella ansvar kompletterar kommuner, regioner samt
andra offentliga och privata aktörer genom olika insatser och aktiviteter.
Inom Varbergs kommun finns Arbetscentrum som är en samlande enhet
som lotsar och matchar individer till insatser utifrån utbud, personliga önskemål och förutsättningar. Arbetscentrum vänder sig bland annat till målgrupperna unga som vill ha hjälp med yrkesval och inträde på arbetsmarknaden samt arbetslösa som vill ha hjälp med yrkesval och företagskontakter.
Utöver Arbetscentrums ordinarie verksamhet har, sedan motionen skrevs,
de särskilda satsningarna; Steget vidare, Psykisk hälsa – synkronisering av
insatser i skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, (PSYNK) och
Delegation för Unga i Arbete (DUA) påbörjats/genomförts. Dessa satsningar har ett tydligt fokus på unga.
Sedan 2013 har ungdomsarbetslösheten sjunkit och i Varberg hade vi i maj
2016 5,7 procent ungdomar arbetslösa eller i program, att jämföra med 7,9
procent i Halland och 10,7 procent i Sverige.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 29 november 2016 återremitterades
ärendet med hänvisning till att socialnämnden borde yttra sig i frågan.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, § 213.
Arbetsutskottet 15 augusti 2017, § 406.
Beslutsförslag 29 juni 2017.
Socialnämnden 22 juni 2017, § 97.
Kommunstyrelsen 29 november 2016, § 225; återremittera ärendet på
grund av att ärendet inte varit uppe i socialnämnden för behandling och
därmed inte blivit beredd på önskvärt sätt.

Övervägande
Sedan motionen skrevs har ungdomsarbetslösheten stadigt sjunkit för varje
år och i Varberg ligger vi på en nivå motsvarande cirka hälften av genomsnittet i landet. Arbetslöshet är både för den enskilde och samhället ett stort
problem. Dock måste storleken på målgrupp och även andra insatser riktade mot målgruppen beaktas innan en ny verksamhet övervägs att startas.
2012 infördes en ny arbetsmarknadsorganisation inom Varbergs kommun.
Arbetscentrum arbetar idag med matchning av aktiviteter, arbetsträning
och praktik på ett sätt som i hög grad motsvarar det i aktuell motion efterfrågade arbetssättet.
Under samordning av arbetsförmedlingen, tillsammans med Varbergs
sparbank och övriga företag i det lokala näringslivet, engagerar sig även
Varbergs kommun, i rollen som arbetsgivare, sedan 2014 i den praktiksatsning för unga som genomförs över hela landet under samlingsnamnet
”Unga jobb”. 2015 skrevs dessutom en överenskommelse mellan Varbergs
kommun och arbetsförmedlingen inom uppdraget för DUA.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Socialnämnden
Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2015/0135

Svar på motion om bränslecellsbilar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motion om bränslecellsbilar med hänvisning till att kommunen
tillsammans med Varberg Energi AB ska följa utvecklingen inom
området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) föreslår bifall till motionen.
Reine Antonér (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beskrivning av ärendet
7 mars 2015 inkom en motion om bränslecellsdrivna bilar, skriven av Olle
Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD).
Motionärerna anser av Varbergs kommun ska införskaffa bränslecellsbil
drivna på vätgas och jämföra denna teknik med elbilstekniken. Motionären
föreslår även att Varbergs kommun ska utreda möjligheten till samarbete
genom pilotprojekt med näringslivet och på så sätt få ned priset.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 183.
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 326.
Beslutsförslag 31 maj 2017.
Hamn- och gatunämnden 21 september 2015, § 95.
Servicenämnden 25 juni 2015, § 58.
Remissyttrande Varberg Energi, 22 juni 2015.
Remissyttrande Marknad Varberg, 23 september.
Kommunfullmäktige 17 mars 2017, § 27; Kommunfullmäktige beslutar
remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion, inkommen 9 mars 2015.
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Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på initiativet till motionen, då
arbetet med att ställa om till en fossilfri fordonsflotta är angeläget. Teknikutvecklingen vad gäller fordon drivna på förnybara bränslen har emellertid
skett snabbt de senaste åren, räckvidden på elbilsbatterier blir allt bättre
och fler och fler satsningar genomförs för att bygga ut bilarnas laddinfrastruktur. En utmaning för vätgasdrivna elbilar är de stora kostnaderna för
att bygga ut den infrastruktur som möjliggör tankning, jämförelsevis är det
enklare och framförallt mindre kostsamt att bygga ut laddinfrastruktur för
batterielbilar.
Med stöd av servicenämndens och hamn- och gatunämndens inkomna
yttranden är samhällsutvecklingskontorets bedömning att det krävs minst
ett lokalt tankställe för att motivera inköp av bränslecellsfordon till den
kommunala fordonsflottan. Nämnvärt är dock att en eventuell investering i
utrustning för tillverkning av vätgas kan få större potential om den sätts i
relation till fler sammanhang än enbart persontransporter, så som till
exempel energilagring, effektutjämnare i vissa miljöer eller tunga
transporter.
För att strategiskt hantera energi- och klimatfrågor ur ett långsiktigt
perspektiv planerar samhällsutvecklingskontoret att senast år 2018 påbörja
arbetet med en ny energi- och klimatplan. Den kommande planen möjliggör ett helhetsgrepp kring energifrågan, vilket innefattar olika energibärare
och energikällors roll i kommunens arbete för att nå fossilfrihet. Samhällsutvecklingskontorets bedömning är därför att frågan om hur Varbergs
kommun ska förhålla sig till vätgas som energibärare bör hanteras inom
ramen för detta arbete. Med stöd av planen, och om det bedöms aktuellt,
finns därefter möjlighet att vidare utreda samarbetsmöjligheter och
eventuella EU-bidrag för finansiering.
Med hänvisning till avsaknaden av tankställe, samt möjligheten att vidare
utreda vätgas som energibärare i arbetet med den kommande energi- och
klimatplanen, föreslår samhällsutvecklingskontoret att motionen avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Hamn- och gatunämnden
Marknad Varberg
Servicenämnden
Varberg Energi AB
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Dnr KS 2016/0420

Svar på motion om etablerande av en
vätgasstation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motion om etablering av en vätgasstation i Varberg med
hänvisning till att kommunen tillsammans med Varberg Energi AB ska
följa utvecklingen inom området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) och Erik Hellsborn (SD) föreslår i första hand att ärendet
återremitteras med motiveringen att det har framkommit att en nordisk
vätgaskorridor har fått grönt ljus och delfinansiering av EU:s fond för ett
sammanlänkat Europa. Finansieringen innebär att åtta nya vätgastankstationer kan byggas i Sverige. Projektet har en budget på 187 miljoner
kronor. Detta var inte känt när kommunstyrelsen tog beslut i denna fråga.
I andra hand föreslår Olle Hällnäs (SD) och Erik Hellsborn (SD) bifall till
följande av motionens att-satser:
2. kommunen undersöker möjligheten för eventuella samarbetspartners, i
etablerandet av en vätgasstation
3. kommunen aktivt ska verka för etablerandet av en vätgasstation i
Varbergs kommun
4. kommunen undersöker möjligheten för ett eventuellt EU-bidrag för
etablerandet av en vätgasstation i Varberg kommun.
Harald Lagerstedt (C) och Reine Antonér (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och konstaterar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
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Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för bifall till Olle Hällnäs (SD) med fleras förslag till återremiss.
Ja röstar Ulrika Eriksson (M), Hanna Netterberg (M), Nevrie B
Suleyman (M), Anne Tano (M), Antonio Diaz (M), Martin Svensson (M),
Margit Kastberg (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Erland Linjer (M), Sven
Andersson (M), Micael Åkesson (M), Peter Sjöholm (M), Reine
Antonér (M), Gösta Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C), Eva PehrssonKarlsson (C), Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C), Stefan
Stenberg (C), Anna-Karin Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C), Johan
Rosander (MP), Linnea Sandahl (MP), Stefan Edlund (MP), Martin
Bagge (MP), Mikael Bonde (L), Mattias Ahlström (L), Tobias Carlsson (L),
Marianne Nord-Lyngdorf (L), Kerstin Hurtig (KD), Björn Jonasson (KD),
Jana Nilsson (S), Carlos Paredes (S), Morgan Fagerström (S), Turid RavloSvensson (S), Roland Ryberg (S), Linda Berggren (S), Ing-Marie
Berggren (S), Jenny Serey (S), Erik Rask (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) och Ingmari Carlsson (V).
Nej röstar Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD),
Andreas Feymark (SD), Jörgen Pejle (SD) och Björn Lindström (SD.
Avstår gör Lennart Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI).
Ordföranden ställer därefter övriga förslag mot varandra och konstaterar
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
5 september 2016 inkom en motion om etablerande av en vätgasstation i
Varberg, skriven av Olle Hällnäs (SD).
Motionären anser att Varbergs kommun ska genomföra en pilotstudie för
att testa bränslecellsbilar, samt en mobil tankstation för vätgas. Motionären
föreslår även att kommunen ska verka aktivt för etablerandet av en
vätgasstation i Varberg, samt undersöka möjligheten till eventuella samarbetspartners och EU-bidrag för etablerandet av en vätgasstation.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 184.
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 327.
Justerandes signatur
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Beslutsförslag 31 maj 2017.
Remissyttrande från Varberg Energi 21 mars 2017.
Servicenämnden, 2 mars 2017, § 14.
Hamn- och gatunämnden 13 februari 2017, § 6.
Arbetsutskottet 4 oktober 2016, § 423; Arbetsutskottet beslutar motion om
etablerande av en vätgasstation remitteras till miljö- och
hälsoskyddsnämnden, servicenämnden samt Varberg energi.
Kommunfullmäktige 20 september 2016, § 115; Kommunfullmäktige
beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion, inkommen 5 september 2016.

Övervägande
Det är viktigt att ha en helhetssyn på energiplaneringen, där hänsyn tas till
miljöeffekterna i såväl lokalt, regionalt som globalt perspektiv. En kommun
kan på flera sätt styra energianvändning och energitillförsel. Enligt lagen
om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell
plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen fastläggs
av kommunalfullmäktige. För att strategiskt hantera energi- och klimatfrågor ur ett långsiktigt perspektiv planerar samhällsutvecklingskontoret att
senast år 2018 påbörja arbetet med en ny energi- och klimatplan. Planen
blir ett viktigt verktyg för att behandla olika energifrågor – både vad gäller
kommunens arbete med att effektivisera och minska energianvändningen,
såväl som Varbergs kommuns bidrag i omställningen till fossilfria
energikällor.
Vad gäller omställningen till en fossilfri fordonsflotta delar samhällsutvecklingskontoret den uppfattning som framförs i servicenämndens
yttrande. Olika förnybara drivmedel bör inte ställas mot varandra, utan ska
snarare betraktas som ett komplement till varandra för att det ska vara
möjligt att nå långsiktiga lösningar. En utmaning för vätgasdrivna elbilar är
kostnaden för att bygga ut infrastruktur, jämförelsevis är det enklare och
framförallt mindre kostsamt att bygga ut laddinfrastruktur för batterielbilar. Å andra sidan möjliggör en investering i vätgastekniken fler användningsområden än enbart som drivmedel till bilar. Samhällsutvecklingskontoret instämmer i Varberg Energi AB:s yttrande att en eventuell
investering i utrustning för tillverkning av vätgas kan få större potential om
den sätts i relation till fler sammanhang än enbart persontransporter, så
som till exempel tunga transporter, energilagring, effektutjämnare i vissa
miljöer, eller vätgasproduktion för försäljning. Den kommande energi- och
klimatplanen möjliggör ett sådant helhetsgrepp kring energifrågan, där
olika energibärare och energikällors roll i kommunens arbete för att nå
fossilfrihet kan utredas ur ett större perspektiv.
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Samhällsutvecklingskontoret bedömning är därför att motionen avslås, då
frågan om hur Varbergs kommun ska förhålla sig till vätgas som energibärare istället bör hanteras inom ramen för den kommande energi- och
klimatplanen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Servicenämnden
Varberg Energi AB
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Dnr KS 2016/0452

Svar på motion om att ta fram trygghetsboende
som komplement till LSS-boenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bifalla motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S), Erland Linjer (M) och Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) och Turid Ravlo-Svensson (S) har lämnat motion om att
ta fram trygghetsboende som komplement till Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade-boenden (LSS-boenden). Motionärerna föreslår att
kommunen utreder möjlighet och förutsättningar för att skapa någon form
för mellanboende, trygghetslägenhet/servicelägenhet, för personer med
fysiskt eller psykiskt funktionhinder. Motionärerna menar att det finns
människor som är för bra för rätten till bistånd till LSS-boende, men som
inte heller klarar ett ordinärt boende.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, § 214.
Arbetsutskottet 15 augusti 2017, § 400.
Beslutsförslag 12 juli 2017.
Varbergs Bostads AB 19 maj 2017.
Socialnämnden 20 april 2017, § 61.
Beslutsförslag socialförvaltningen samt utredning 4 april 2017.
Arbetsutskottet 4 oktober 2016, § 423; Arbetsutskottet beslutar motion om
att ta fram trygghetsboende som komplement till LSS-boenden remitteras
till socialnämnden samt Varbergs bostad för beredning.
Kommunfullmäktige 20 september 2016, § 116; Kommunfullmäktige
beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Socialnämnden
Varbergs Bostads AB
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Dnr KS 2016/0496

Svar på motion om att demensboende modell
Hattstugan startas upp i Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motion om att demensboende modell Hattstugan startas upp i
Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lennart Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI) har lämnat motion om att
ett demensboende modell Hattstugan startas upp i Varbergs kommun. Tre
olika förslag framförs i motionen:
• modellen införs i en befintlig lokalitet under begränsad tid, och utvärderas därefter
• modellen testas i befintlig lokalitet i kommunens ytterområde, och
utvärderas efter tillräcklig tid enligt praxis
• modellen införs i nybyggd byggnad för ändamålet någonstans i
kommunen, och utvärderas enligt praxis.
Motionen har skickats till socialnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, § 216.
Arbetsutskottet 15 augusti 2017, § 401.
Beslutsförslag 12 juli 2017.
Socialnämnden 22 juni 2017, § 96.
Arbetsutskottet 22 november 2016, § 533; Arbetsutskottet beslutar
remittera motion om att ett demensboende modell Hattstugan startas upp
i Varbergs kommun till socialnämnden.
Kommunfullmäktige 15 november 2016, § 145; Kommunfullmäktige
beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen.

Övervägande
Insatser för personer med demenssjukdom är viktig och prioriterad och
socialnämnden har nyligen beslutat att arbetet för att utveckla vård och
omsorg för personer med demens ska drivas som ett övergripande projekt i
flera sammanhållna delar. Bland annat ska ett tvärprofessionellt resursteam arbeta med kontinuerlig kunskapsspridning till både personal och
anhöriga, stödet till personer med demens och deras anhöriga ska stärkas
Justerandes signatur
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genom utveckling av dagverksamhet och anhörigavlösning, med särskilt
fokus på yngre personer med demens, och vissa boenden ska anpassas
utifrån ålder, behov och symptom.
Boendeform är alltså en del av det socialnämnden ämnar satsa på 20172019 för personer med demens, och fortsatt utvecklingsarbete kommer att
ge svar på hur verksamheten bäst ska utvecklas och vilka modeller socialnämnden bör satsa på. Att redan nu besluta om en specifik modell för
boende skulle vara att förekomma arbetet och motionen föreslås därför att
avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Socialnämnden
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Dnr KS 2016/0566

Svar på motion om att minska antalet fallolyckor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motion om att minska antalet fallolyckor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till motionen.
Erland Linjer (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) har lämnat in en motion om att minska antalet
fallolyckor. I motionen skrivs det att drygt fem gånger fler människor dör i
halkolyckor än i trafiken. Mestadels drabbas äldre och rehabiliteringen kan
ta lång tid och innebära ett livslångt vårdbehov. Förutom lidandet kan det
även innebära stora kostnader för samhället.
Motionären menar att antalet fallolyckor kan minska genom användande av
halkskydd, och föreslår därför kommunfullmäktige besluta att varje år strax
innan vintern bedriva en halkskyddskampanj i syfte att minska antalet fallolyckor i kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 185.
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 349.
Beslutsförslag 12 maj 2017.
Socialnämnden 20 april 2017, § 62.
Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 14; Arbetsutskottet beslutar remittera
motion om att minska antalet fallolyckor till socialnämnden.
Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige 20 december 2016, § 161; Kommunfullmäktige
beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 16 november 2016.

Övervägande
Socialnämnden arbetar på olika sätt med att motverka fallolyckor, bland
annat genom att följa upp riskfaktorer vid hembesök, genom informationsinsatser och genom seniormässan.
Det är väldigt viktigt att förebygga risken för fall- och halkolyckor, men då
socialnämnden redan arbetar intensivt med frågan anses motionärens
förslag om att bedriva en halkskyddskampanj inte behöva genomföras.
Med hänvisning till socialnämndens beslut föreslås att motionen avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Socialnämnden
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Dnr KS 2016/0463

Svar på motion om uppföljning av
genomförandet av motioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bifalla motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) har lämnat motion om uppföljning av genomförandet av motioner. Motionären menar att det är av yttersta vikt för den kommunala demokratin att bifallna motioner verkligen blir genomförda.
Motionären föreslår därför att det införs en uppföljningsrutin där genomförandet av bifallna motioner rapporteras till kommunfullmäktige. Rapporteringen föreslås ske samlat minst en gång om året och innefatta alla ännu
inte genomförda bifallna motioner samt samtliga bifallna motioner som
genomförts sedan förra rapporteringstillfället.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, § 215.
Arbetsutskottet 15 augusti 2017, § 404.
Beslutsförslag 3 juli 2017.
Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 12; Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet för utredning av vad som ingår i uppdragslistan.
Beslutsförslag 30 november 2016.
Motion inkommen 30 september 2016.

Övervägande
Kommunkansliet delar motionärens bedömning att det är viktigt att säkerställa att bifallna motioner verkligen genomförs. Ett sätt att göra detta är att
regelbundet rapportera till kommunfullmäktige om hur arbetet fortskrider.
Kommunkansliets uppfattning är att det lämpligen sker två gånger om året
i samband med att kommunfullmäktige får information om pågående och
verkställda uppdrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0047

Svar på motion om hjärtstartare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bifalla motionen vad avser kommunens egen verksamhet
2. ge servicenämnden i uppdrag att kartlägga var i kommunens verksamhet som det finns hjärtstartare, hur tillgängliga de är under dygnet och
bedöma om det finns behov av att införskaffa fler hjärtstartare
3. kartläggningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast i juni 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lennart Johansson (S) har lämnat motion om hjärtstartare. Motionären vill
att kommunen kartlägger var det finns hjärtstartare och hur tillgängliga de
är under dygnet. Vidare föreslås att om utredningen visar på brister att
kommunen ser över möjligheterna att införskaffa fler hjärtstartare och
sprider dem till lämpliga platser i kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 29 augusti 2017, § 217.
Arbetsutskottet 15 augusti 2017, § 402.
Beslutsförslag 12 juni 2017.
Servicenämnden 24 maj 2017, § 36.
Motion inlämnad 17 januari 2017.

Övervägande
Servicenämnden skriver i sitt yttrande att det inte finns någon övergripande
samordning i frågan. Idag finns ingen samlad bild av var det finns hjärtstartare och om de sitter på strategiskt riktiga ställen. Nämnden anser att
om kommunen satsar resurser för att skaffa nya hjärtstartare bör det
samtidigt ges ett uppdrag till lämplig aktör att ansvara för de strategiska
delarna. Det är viktigt att tydliggöra vem som har huvudansvaret.
Själva användandet av hjärtstartare sker sedan i de ordinarie verksamheterna och det är därför viktigt att personal utbildas och att repetitionsutbildningar genomförs samt att regelbunden kontroll av hjärtstartare genomförs.
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Kommunkansliet anser att det är viktigt att det finns hjärtstartare i kommunens verksamheter men ser det inte som praktiskt möjligt att kartlägga
övriga verksamheter i kommunen. Kommunkansliet föreslår därför att
bifalla motionen vad avser kommunens egna verksamheter samt att ge
servicenämnden i uppdrag att kartlägga var i kommunens verksamhet som
det finns hjärtstartare, hur tillgängliga de är under dygnet och bedöma om
det finns behov av att införskaffa fler hjärtstartare. Kartläggningen föreslås
redovisas till kommunstyrelsen senast i juni 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kf § 159

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 14 juni –
4 september 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2017/0413-1
Revisionsrapport från kommunens revisorer om Granskning av ledningsfunktionen inom grundskolan.
Dnr KS 2017/0414-1
Revisionsrapport från kommunens revisorer om Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll.
Dnr KS 2017/0415-1
Revisionsrapport från kommunens revisorer om Granskning av korthantering och representation.
Dnr KS 2015/0181-90
Mark- och miljödomstolens dom/beslut den 10 maj 2017 om överklagande
av kommunfullmäktiges beslut 14 mars 2017 om antagande av detaljplan
för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen, har vunnit laga
kraft.
Dnr KS 2015/0182-82
Mark- och miljödomstolens dom/beslut den 10 maj 2017 om överklagande
av kommunfullmäktiges beslut 14 mars 2017 om antagande av detaljplan
för Västkustbanan genom Varberg, bergtunneldelen, har vunnit laga kraft.
Dnr KS 2017/0413-2
Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport den 28 augusti
2017 om Granskning av ledningsfunktion inom grundskolan.
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Dnr KS 2017/0011-15
Protokoll från Länsstyrelsen Västra Götalands län den 4 september 2017
om inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen, överförmyndarnämnden.
Dnr KS 2017/0217-22
Socialnämndens rapport om icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL, kvartal 2, 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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