Sammanträdesprotokoll
2015-12-15

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-20.30

Beslutande

Ulrika Eriksson (M)
Hanna Netterberg (M)
Nevrie B Suleyman (M)
Anne Tano (M)
Lennart Andrén (M)
Margit Kastberg (M)
Annsofi Aurell (M)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Erland Linjer (M)
Sven Andersson (M)
Micael Åkesson (M)
Peter Sjöholm (M)
Reine Antonér (M)
Gösta Bergenheim (M)
Harald Lagerstedt (C)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
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)
Pierre Ringborg (MP)
Mikael Bonde (L)
Karl-Johan Wiktorp (L)
Tobias Carlsson (L)
Marianne Nord-Lyngdorf (L)
Kerstin Hurtig (KD)
Susanne Enger (KD)

Övriga deltagare

Viktoria Struxsjö, barn- och utbildningsförvaltningen, § 197
Sofie Werdin, kommunsekreterare
Maria Wirén, barn- och utbildningsförvaltningen, § 197

Utses att justera

Eva Pehrsson Karlsson (C)
Ersättare:

Justeringens plats och
tid

Jana Nilsson (S)
Inger Karlsson (S)
Morgan Fagerström (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Tomas Johansson (S)
Linda Berggren (S)
Anders Friebe (S)
Jenny Serey (S)
Anton el Raai (S)
Ewa Klang (S)
Lennart Johansson (S)
Roland Ryberg (S)
Rita Wiberg (S)
Ulla Svenson (S)
Gösta Johansson (S)
Julia Nord Axelsson (S)
Kent Norberg (S)
Vivi-Anne Karlsson (S)
Lukas Nord Axelsson (S)
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Ingmari Carlsson (V)
Monica Kunckel Qvist (SD)
Erik Hellsborn (SD)
Tore Johansson (SD)
Andreas Havasi (SD)
Jörgen Pejle (SD)
Björn Lindström (SD)
Lennart Liljegren (SPI)
Anita Svensson (SPI)

Jana Nilsson (S)

Ulla Svensson (S)

Kommunkansliet den 22 december 2015, kl. 16.00

1-30

Sammanträdesprotokoll
2015-12-15

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sekreterare

Sofie Werdin

Ordförande

Gösta Bergenheim

Justerande

Eva Pehrsson Karlsson

Paragraf

2

196-217

Jana Nilsson

BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

15 december 2015

Datum för anslags
uppsättande

22 december 2015

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Sofie Werdin

Datum för anslags
nedtagande

13 januari 2016
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Dnr KS 2015/0199

Allmänhetens frågestund
Anna Holmdahl, Varberg, ställer fråga om Varbergs hamn ska upphöra med
vapenexport.
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kf § 197

Information från barn- och utbildningsförvaltningen om
arbetsplatspraktik
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om arbetsplatspraktik för
grundskolan i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr 2015/0096

Ledamöternas frågestund
Kerstin Hurtig (KD) ställer fråga om hur hamn- och gatuförvaltningen
arbetar med att skapa bra gång- och cykelvägar till hållplatser samt goda
parkeringsmöjligheter för cykel och bil.
Hamn- och gatunämndens ordförande Tobias Carlsson (L) svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0625

Motion från Pierre Ringborg (MP) om begränsning av bussresor till två zoner i Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har den 9 december 2015 lämnat motion om begränsning av bussresor till två zoner i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0626

Motion från Pierre Ringborg (MP) om flyttning av
Påskbergsvallen, bygg bostäder på platsen och lägg anläggningar i ett arenabolag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har den 9 december 2015 lämnat motion om flyttning
av Påskbergsvallen, bygg bostäder på platsen och lägg anläggningar i ett
arenabolag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0634

Motion från Anders Friebe (S) om motionsspår i Derome
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Efter att kommunfullmäktige fattat beslut om bifall till motion om belysning
i Derome, § 209, beslutar kommunfullmäktige efter fråga till Anders Friebe
(S) att avskriva ovanstående motion om motionsspår i Derome, som
behandlar samma förslag. Ovanstående motion avskrivs från vidare handläggning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har den 15 december 2015 lämnat motion om motionsspår i Derome.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0635

Motion från Anders Friebe (S) om dricksvatten för
motionärer och besökare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har den 15 december 2015 lämnat motion om dricksvatten för motionärer och besökare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0624

Interpellation – Frågor om pendeltågstation i Värö
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 interpellationen får ställas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har den 9 december 2015 lämnat en interpellation om
frågor om pendeltågstation i Värö.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 till ny ersättare i valnämnden utse Anita Svensson (SPI), Valinge,
Bönarp 28, 432 92 Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av Nils-Erik Dahlgrens (SPI) bortgång ska ny ersättare till
valnämnden utses av kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Anita Svensson
Valnämnden
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av huvudman till Sparbanksstiftelsen Varberg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 till ny huvudman till Sparbanksstiftelsen Varberg utse Göran Karlsson
(SPI), Wallmarksvägen 7, 432 78 Tvååker.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av Nils-Erik Dahlgrens (SPI) bortgång ska ny huvudman till
Sparkbanksstiftelsen Varberg utses av kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Göran Karlsson
Sparbanksstiftelsen Varberg
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Johanna Palmelid (-) från uppdraget som ersättare i
socialnämnden
 till ny ersättare i socialnämnden utse Madelen Thomsen (M), Relingvägen 15, 432 74 Träslövsläge.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Johanna Palmelid (-) har i skrivelse den 30 november 2015 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Johanna Palmelid
Madelen Thomsen
Socialnämnden
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ledamot i Stiftelsen Apelvikens sjukhus
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Johanna Palmelid (-) från uppdraget som ledamot i Stiftelsen
Apelvikens sjukhus
 till ny ledamot i Stiftelsen Apelvikens sjukhus utse Madelen Thomsen
(M), Relingvägen 15, 432 74 Träslövsläge.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Johanna Palmelid (-) har i skrivelse den 30 november 2015 begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Stiftelsen Apelvikens sjukhus.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Johanna Palmelid
Madelen Thomsen
Stiftelsen Apelvikens sjukhus
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Claus Öberg (M) från uppdraget som ledamot i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Claus Öberg (M) har i skrivelse den 15 december 2015 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Claus Öberg
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 209
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Dnr KS 2014/0608

Svar på motion om belysning i Derome
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 bifalla motionen om att sätta upp lämpligt antal belysningsstolpar utefter
vägen så att boende i Derome kan få ett funktionellt motionsspår/elljusslinga året om.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Friebe (S) och Jana Nilsson (S) föreslår bifall till motionen.
Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Anders Friebe (S) och Jana Nilssons (S) förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Anders Friebes och Jana Nilssons förslag.
Med 30 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 31 nej-röster för Anders
Friebes och Jana Nilssons förslag beslutar kommunfullmäktige enligt
Anders Friebes och Jana Nilssons förslag.
Ja röstar Ulrika Eriksson (M), Hanna Netterberg (M), Nevrie B Suleyman
(M), Anne Tano (M), Lennart Andrén (M), Margit Kastberg (M), Annsofi
Aurell (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Erland Linjer (M), Sven Andersson
(M), Micael Åkesson (M), Peter Sjöholm (M), Reine Antonér (M), Gösta
Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C),
Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C), Stefan Stenberg (C), AnnaKarin Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C), Johan Rosander (MP),
Linnea Sandahl (MP), Stefan Edlund (MP), Mikael Bonde (L), Karl-Johan
Wiktorp (L), Tobias Carlsson (L), Marianne Nord-Lyngdorf (L), Kerstin
Hurtig (KD), Susanne Enger (KD).
Nej röstar Jana Nilsson (S), Inger Karlsson (S), Morgan Fagerström (S),
Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S),
Anders Friebe (S), Jenny Serey (S), Anton el Raai (S), Ewa Klang (S),
Lennart Johansson (S), Roland Ryberg (S), Rita Wiberg (S), Ulla Svenson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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(S), Gösta Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), Kent Norberg (S), ViviAnne Karlsson (S), Lukas Nord Axelsson (S), Birgitta Sagdahl Wildtberg
(S), Lars-Åke Erlandsson (V), Ingmari Carlsson (V), Monica Kunckel Qvist
(SD), Erik Hellsborn (SD), Tore Johansson (SD), Andreas Havasi (SD),
Jörgen Pejle (SD), Björn Lindström (SD), Lennart Liljegren (SPI), Anita
Svensson (SPI) och Pierre Ringborg (MP).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har i kommunfullmäktige den 16 december 2014, § 187,
lämnat en motion om belysning i Derome.
Motionären vill att kommunfullmäktige beslutar att sätta upp lämpligt antal
belysningsstolpar utefter vägen så att boende i Derome får ett funktionellt
motionsspår med elljusslinga året om.
Hamn- och gatunämnden har den 20 april, § 41, beslutat att avstyrka motionen med anledning av att ansvaret för att genomförandet som föreslås i
motionen ligger på annan part än kommunen samt att förvaltningens synpunkter lämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Hamn- och gatunämnden poängterar att när det gäller vägnät och gatubelysningsnät i Derome är det på de berörda gatorna Ås by vägförening respektive Sjöavägens vägsamfällighet som innehar väghållaransvaret.
I kommunens riktlinjer för gatubelysning beskrivs ansvarsförhållandena
avseende byggnation av ny gatubelysning och vem som bekostar en sådan
utbyggnation. Då det är enskild väghållning med vägförening eller vägsamfällighet skall det enligt riktlinjerna vara väghållaren som bekostar utbyggnationen vilket i detta fall är Åsby vägförening respektive Sjöavägens vägsamfällighet. Sannolikt kommer vägföreningen respektive vägsamfälligheten ha begränsade möjligheter att finansiera en utbyggnad enligt intentionerna i berörd motion.
Historiskt har kommunen vid ett antal tillfällen medverkat till att finansiera
utbyggnad av belysningsanläggningar även där det är enskild väghållning.
Dessa avsteg från antagna riktlinjer har sannolikt skett då särskilda skäl funnits. Generellt gäller att hamn- och gatunämndens budgeterade medel för
gatubelysning är begränsade och disponibla medel används i första hand till
trafiksäkerhetsprojekt där oskyddade trafikanter och säkra skolvägar är i
fokus.
Hamn- och gatunämnden framhåller också att det på sikt finns skäl att se
över och uppdatera riktlinjerna för gatubelysning då det kan vara andra
aspekter som bör gälla vad det gäller till exempel ansvar och finansiering av
befintliga och nya belysningsanläggningar.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 29 april 2015 föreslagit med
hänvisning till hamn- och gatunämndens yttrande att motionen ska avslås
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 2 juni 2015, § 266, beslutat att
återremittera ärendet med hänvisning till att se över motionens syfte att få
ett funktionellt motionsspår med elljusslinga året om.
Kommunkansliet har i nytt tjänsteutlåtande den 4 juni 2015 föreslagit med
hänvisning till hamn- och gatunämndens yttrande att motionen ska avslås.
Efter att ärendet återremitterades den 2 juni 2015 har hamn- och gatuförvaltningen kommit in med svar på förutsättningarna för en motionsslinga
med elljusspår året om på nämnda område. Förvaltningen hänvisar till att
det finns en plan för utbyggnad och upprustning av motionsspår. I planen
står det att ett befintligt motionsspår ska upprustas varje år. En nyanläggning av ett spår finns först med i planen år 2017 och då är det området vid
Breared och Varbergs sjukhus som är aktuellt.
Vidare menar förvaltningen att det inte är aktuellt att anlägga en kommunal
anläggning på området eftersom kommunen inte har väghållningsansvar för
vägen. Förvaltningen framhåller dock att föreningen kan ansöka om bidrag
för belysning, och i detta fall både av kommunen och Trafikverket.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2015, § 514.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 november 2015, § 247.
Efter att kommunfullmäktige fattat beslut om bifall till motion om belysning
i Derome beslutar kommunfullmäktige efter fråga till Anders Friebe (S) att
avskriva ny inkommen motion om motionsspår i Derome, som behandlar
samma förslag. Motionen avskrivs från vidare handläggning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet
Hamn- och gatunämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 210
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Dnr KS 2015/0136

Svar på motion om den kommunala maten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen med hänvisning till servicenämndens yttrande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till motionen.
Harald Lagerstedt (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) har i kommunfullmäktige den
17 mars lämnat motion om den kommunal maten. Motionärerna vill att
 allt kött som köps in i kommunen ska vara slaktat enligt svensk djurskyddslagstiftning och komma från producenter som lever upp till de
svenska kraven på djuruppfödning
 upphandlingen av den kommunala maten ska prioritera ett minimalt geografiskt avstånd mellan konsument och råvaruproducent.
Servicenämnden har den 23 april 2015, § 27, beslutat att avstyrka motionen
med hänvisning till förvaltningens yttrande.
I yttrandet framhåller servicenämnden att i kommunens kostpolicy står det
att de svenska lagstadgade kraven avseende jordbruk och djurproduktion ska
beaktas vid upphandling. Detta ligger till grund för upphandlingen av livsmedel.
Servicenämnden har också fått i uppdrag från kommunfullmäktige att utreda
samordnad varudistribution för att bland annat underlätta för mindre och
medelstora leverantörer att lämna anbud.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 5 oktober 2015 föreslagit att
avslå motionen med hänvisning till servicenämndens yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 oktober 2015, § 473.
Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 november 2015, § 245.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret
Servicenämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0144

Svar på motion om tillgång till minst en offentlig toalett på
varje serviceort
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen med hänvisning till hamn- och gatunämndens yttrande.
 ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att utreda behov av offentliga toaletter i serviceorterna samt kostnadsbild för investering, skötsel och
underhåll.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har i kommunfullmäktige den 17 mars 2015, § 29, lämnat
motion om tillgång till minst en offentlig toalett på varje serviceort i kommunen.
Hamn- och gatunämnden har den 21 september 2015, § 94, beslutat att
avstyrka motionen med hänvisning till hamn- och gatuförvaltningens yttrande samt att föreslå att en särskild behovsanalys tas fram som utreder
behovet av offentliga toaletter i serviceorterna samt belyser investerings-,
drift- och underhållskostnader för dessa.
I yttrandet framhåller hamn- och gatunämnden att när nya offentliga toaletter anläggas ska de upplevas som attraktiva, trygga och tillgängliga för
alla invånare och besökare. Toaletterna ska vara strategiskt placerade och
finnas i anslutning till allmänna platser där det finns människor i rörelse och
aktivitet. Enligt den plan för offentliga toaletter som hamn- och gatuförvaltningen tog fram år 2013 ska antalet toaletter per enhet vara minst två varav
en handikappsanpassad.
Andra aspekter som är viktiga att ta hänsyn till, utöver investeringskostnader, är drift- och underhållskostnader samt vem som har ansvaret för dessa. I
toalettplanen framkommer att kostnaden för en ny fristående toalettbyggnad
uppgår till cirka 2,5 mnkr och att driftskostnaderna inklusive underhåll av
byggnaden är mellan cirka 14 000-18 000 kronor per månad. Hamn- och
gatunämnden har idag inga medel att anlägga eller sköta nya toaletter i serviceorterna.
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bedömer hamn- och gatunämnden att
det inte är rimligt med offentliga toaletter på alla serviceorter. Antalet invånare på orten kan ge en fingervisning om i vilka orter det skulle kunna vara
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rimligt att investera i offentliga toaletter, exempelvis på orter med en
befolkningsmängd över 1 500 personer.
Hamn- och gatunämndens uppfattning är att behovet av offentliga toaletter i
serviceorterna bör utredas i en särskild behovsanalys, samt att hela kostnadsbilden för investeringar, drift och underhåll kartläggs innan kommunen
tar ställning i frågeställningarna. För att kunna genomföra behovsanalysen
behöver särskilda ekonomiska medel tillföras för utredningen.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 22 oktober 2015 föreslagit, med
hänvisning till hamn- och gatunämndens yttrande, att motionen ska avslås
samt att ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att utreda behov samt kostnadsbild för investering, skötsel och underhåll av offentliga toaletter i serviceorterna.
Utredningen är förenad med kostnader varav förslaget är att utredningen
införlivas i ordinarie budgetprocess.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2015, § 513.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 november 2014, § 248.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0322

Svar på motion om att stärka hyresrättens roll
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Jana Nilsson (S), Inger Karlsson (S), Morgan Fagerström (S), Turid RavloSvensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S), Anders Friebe (S),
Jenny Serey (S), Anton el Raai (S), Ewa Klang (S), Lennart Johansson (S),
Roland Ryberg (S), Rita Wiberg (S), Ulla Svenson (S), Gösta Johansson (S),
Julia Nord Axelsson (S), Kent Norberg (S), Vivi-Anne Karlsson (S), Lukas
Nord Axelsson (S) och Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) reserverar sig mot
beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M), Kerstin Hurtig (KD) och Lena Språng (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rita Wiberg (S), Jana Nilsson (S) och Linda Berggren (S) föreslår bifall till
motionen.
Beslutsordning
Ordföranden 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 Rita Wibergs, Jana Nilssons och Linda Berggrens förslag.
Med 35 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 26 nej-röster för Rita
Wiberg (S), Jana Nilsson (S) och Linda Berggren (S) förslag beslutar
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Ja röstar Ulrika Eriksson (M), Hanna Netterberg (M), Nevrie B Suleyman
(M), Anne Tano (M), Lennart Andrén (M), Margit Kastberg (M), Annsofi
Aurell (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Erland Linjer (M), Sven Andersson
(M), Micael Åkesson (M), Peter Sjöholm (M), Reine Antonér (M), Gösta
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Bergenheim (M), Harald Lagerstedt (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C),
Christofer Bergenblock (C), Lena Språng (C), Stefan Stenberg (C), AnnaKarin Gustafsson (C), ViviAnne Johansson (C), Johan Rosander (MP),
Linnea Sandahl (MP), Stefan Edlund (MP), Mikael Bonde (L), Karl-Johan
Wiktorp (L), Tobias Carlsson (L), Marianne Nord-Lyngdorf (L), Kerstin
Hurtig (KD), Susanne Enger (KD), Erik Hellsborn (SD), Jörgen Pejle (SD),
Björn Lindström (SD), Monica Kunckel Qvist (SD) och Andreas Havasi
(SD).
Nej röstar Jana Nilsson (S), Inger Karlsson (S), Morgan Fagerström (S),
Turid Ravlo-Svensson (S), Tomas Johansson (S), Linda Berggren (S),
Anders Friebe (S), Jenny Serey (S), Anton el Raai (S), Ewa Klang (S),
Lennart Johansson (S), Roland Ryberg (S), Rita Wiberg (S), Ulla Svenson
(S), Gösta Johansson (S), Julia Nord Axelsson (S), Kent Norberg (S), ViviAnne Karlsson (S), Lukas Nord Axelsson (S), Birgitta Sagdahl Wildtberg
(S), Pierre Ringborg (MP), Lars-Åke Erlandsson (V), Ingmari Carlsson (V),
Tore Johansson (SD), Lennart Liljegren (SPI) och Anita Svensson (SPI).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jeanette Qvist (S) har i kommunfullmäktige den 16 juni 2015, § 94, lämnat
motion om att kommunfullmäktige ska besluta att ge stadsbyggnadskontoret
i uppdrag att tillsammans med Varbergs Bostad AB skyndsamt ta fram och
planlägga ett område för byggnation av större volym av de typhus som
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO, har förhandlat fram samt att
marktilldelning ska gynna byggnation av hyresrätter. Ombildning av hyresrätterna till bostadsrätter ska inte vara möjligt under överskådlig tid.
I motionen framhålls att bostadsmarknaden i Varberg är allvarligt ansträngd
med mycket negativa konsekvenser för en stor del av invånarna och för hela
kommunens utveckling.
Byggnadsnämnden har den 24 september 2015, § 414, beslutat föreslå att
motionen ska avslås. Nämnden finner att stadsbyggnadskontoret inte tar
fram detaljplaner självständigt utan dessa initieras genom ansökan om planbesked enligt plan- och bygglagen och att nämnden redan idag arbetar med
ett flertal detaljplaner för Varbergs Bostads AB:s byggnation.
Byggnadsnämnden gör i sitt remissyttrande bedömningen att det inte i första
hand är detaljplanläggningen som begränsar bostadsbyggandet i Varberg,
utan snarare andra faktorer påverkar hur många bostäder som faktiskt byggs.
Byggnadsnämnden befarar att större volymbyggen med standardiserad
byggnation av den typen som Kombohusen utgör, blir en kortsiktig lösning
som riskerar att snabbt tappa i attraktivitet över tiden. Det råder dessutom en
utbredd uppfattning att för stora områden av likartad eller identisk bebyggelse med endast en upplåtelseform riskerar att leda till socioekonomisk
segregation. Mot denna bakgrund bör sådan byggnation framförallt prövas i
mindre projekt där de kan ses som ett komplement till annan bebyggelse och
andra upplåtelseformer.
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Byggnadsnämnden finner att frågan om marktilldelning ligger utanför
nämndens ansvarsområde. Det är vidare tveksamt om det ligger inom det
kommunala mandatet att försöka omöjliggöra en ombildning till bostadsrätter under överskådlig tid.
Varbergs Bostad framför att de har ett ambitiöst nyproduktionsprogram med
bland annat större lägenhetsvolymer på såväl Sörsedammen som Brunnsberg. Utöver detta finns förtätningsprojekt, exempelvis ungdomslägenheter
på kvarteret Kvarnliden. Ett möjligt projekt med SABO:s Kombohus mini i
kvarteret Mandarinen finns även framtaget. Detta förutsätter dock att marktilldelning sker.
Bolaget anser att det inte finns något att invända mot att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att tillsammans med Varbergs Bostads AB, skyndsamt ta
fram och planlägga ett område för byggnation av större volym av de typhus
som SABO har upphandlat.
Samhällsutvecklingskontoret framför att i deras uppdrag ingår uppgiften att
bidra till kommunfullmäktiges bostadsförsörjningsmål genom bostadsproduktion på egen mark. Bebyggelsestrategin jämte de riktlinjer som enligt lag
ska finnas för anvisning av kommunal mark, styr hur kommunen förfar vid
marktilldelning till intresserad exploatör.
Kommunen kommer i stort sett uteslutande arbeta med öppna markanvisningar enligt förvaltningens förslag till riktlinjer genom en allmänt tillgänglig inbjudan till markanvisningstävling. Innehåll och villkor i tävlingen och
lyfts till arbetsutskottet för beslut. Det är således en politisk avvägning vilken typ av byggnation som prioriteras.
Samhällsutvecklingskontoret anser att motionen ska avstyrkas med grund i
de ställningstagande som kommunen gjort i sina strategiska dokument.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 19 oktober 2015 föreslagit att
motionen avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2015, § 495.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 november 2015, § 246.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0545

Digital agenda för Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta digital agenda för Varbergs kommun
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen revidera digital agenda för
Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den digitala verksamhetens utveckling går allt snabbare och berör allt fler
verksamhetsområden. Invånare, näringsliv och andra samverkanspartners
blir i ökande utsträckning direkta användare av kommunens digitala miljö,
vilket förutsätter ökad tydlighet i ramverket för styrning av verksamheten.
Den tidigare antagna policyn för digital utveckling är långsiktig och ger
uttryck för ett övergripande ramverk för inriktningen av IT-verksamheten.
Den digitala agendan är i koncentrerad form baserad på förvaltningarnas
samlade behov av digital förändring samt på internationella och nationella
agendor. Förslaget till Digital agenda sammanfattar i 12 punkter de väsentligaste områdena för utveckling i ett förändrat digitalt landskap.
Agendan ska revideras årligen i samband med budget- och investeringsprocess.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 29 oktober 2015 föreslagit att
anta digital agenda för Varbergs kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2015, § 497, och då
kommit överens om att lägga till följande att-sats
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen uppdatera och revidera digital
agenda för Varbergs kommun.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 november 2015, § 234.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0542

Partistöd 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 betala ut partistöd i januari 2016 med totalt 2 806 946 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 16 september 2014, § 135, beslutat anta nya
regler för partistöd i Varbergs kommun. Det nya regelverket baseras på de
ändringar som gjordes i kommunallagen den 1 februari 2014.
I de nya reglerna framgår bland annat att kommunfullmäktige i december
varje år ska besluta om utbetalning av partistöd.
Nivån på partistödet justeras med index och bygger på 1993 års beslut om
partistöd. De mottagande partierna ska lämna skriftlig redovisning som visar
att partistödet använts för att stärka de politiska partiernas ställning i den
lokala demokratin.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 28 oktober 2015 föreslagit att
betala ut partistöd i januari 2016 med totalt 2 806 946 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2015, § 509.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 november 2015, § 241.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0438

Arrendekontrakt för Varbergs Motorklubb
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna upprättat arrendekontrakt med Varbergs Motorklubb för en
arrendeperiod om 10 år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat ett arrendekontrakt med Varbergs
Motorklubb avseende mark för föreningsverksamhet. Området är beläget
inom fastigheterna Varberg Lindbergs-Bösarp 2:4 och 2:18.
Arrendekontraktet löper mellan 1 november 2015 till 31 oktober 2025, med
en förlängningstid om 5 år. Uppsägningstiden är 6 månader. Avgiften är
22 300 kronor per år och löper mot index. Arrendeavgiften har beräknats
efter prissättningsprincip för föreningsverksamhet.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 oktober 2015
föreslagit att godkänna upprättat arrendekontrakt med Varbergs Motorklubb
för en arrendeperiod om 10 år.
På Annebergs motorbana arrangerar Varbergs Motorklubb årligen ett antal
större evenemang och klubben driver även ungdomsverksamhet för åldrarna
5 till 15 år. Annebergs motorbana gynnar sport- och friluftslivet och samhällsutvecklingskontoret ser positivt på att Varbergs Motorklubb arrenderar
området för att utveckla klubbens föreningsverksamhet.
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 november 2015, ger
Varbergs Motorklubb förutsättningar för att erhålla bidrag från riksidrottsförbundet.
Kontraktet kan tidigast sägas upp att upphöra 31 oktober 2025.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 november 2015, § 484.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 november 2015, § 243.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kf § 216

Jul- och nyårshälsning
Kommunfullmäktiges ordförande tackar kommunfullmäktiges ledamöter,
ersättare och tjänstemän för det gångna året och önskar God Jul och Gott
Nytt År.
Kommunfullmäktiges 1:e ordförande önskar kommunfullmäktiges ordförande God Jul och Gott Nytt År.
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Kf § 217

Meddelanden
Dnr KS 2015/0466-4
Barn- och utbildningsnämndens svar den 2 november 2015 på revisionsrapport Granskning av registerkontroll av personal inom skolan.
Dnr KS 2015/0225-7
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 2 november 2015 om avgiftsnivåer för maxtaxa 2016.
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