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Sammandrag från
20 oktober 2015

kommunfullmäktiges

sammanträde

den

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

Kommunfullmäktige beslutar
Delårsrapport för Varbergs kommun – januari-augusti 2015
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport för Varbergs kommun –
januari-augusti 2015.
Nämnder och kommunala bolag har rapporterat sina delårsrapporter till
ekonomikontoret som sammanställt materialet till en delårsrapport för kommunen
och kommunkoncernen. I rapporten finns uppföljning avseende ekonomi och
fullmäktiges prioriterade mål samt väsentliga avvikelser i verksamheten.
Svar på motion från Stefan Stenberg (C), lägenheter för ungdomar som de
har råd med – ändrade ägardirektiv Varbergs Bostads AB
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att
upplåtande av lägenheter för ungdomar inte bör regleras i bolagets ägardirektiv.
Stefan Stenberg (C) har i kommunfullmäktige den 17 september 2013, § 87,
lämnat en motion om att ägardirektivet till Varbergs Bostad AB ändras på så sätt
att en viss kvot av äldre lägenheter i bolagets bestånd ska upplåtas till ungdomar
samt att begreppen äldre lägenheter, åldergräns och antal lägenheter som ska
omfattas av den föreslagna förändringen i så fall utreds.
Varbergs bostad AB har lämnat tre yttranden på motionen. I yttrande den 15 april
2015 redogörs hur bolaget arbetar för att underlätta för ungdomar på
bostadsmarknaden. Bolaget redogör för vissa förändringar som införts, vilka torde
ha en positiv effekt på de frågor som berörs av motionen. Bolaget framför att det
vore rimligt att dessa förändringar får verka under viss tid innan en utvärdering
genomförs. Slutligen anger bolaget att om det i en framtid visar sig att det finns
skäl till att förändra det sätt som bolaget arbetar med uthyrning av lägenheter,
föreslår bolaget att en diskussion inleds med kommunstyrelsen och att nytt avtal
upprättas.
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Svar på motion från Turid Ravlo Svensson (S) om förtur till lägenheter för
ungdomar som är folkbokförda i Varberg och ett smidigare kösystem
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning till de
förändringar i uthyrningssystemet som Varbergs Bostads AB genomfört efter det
att motionen lämnats.
Turid Ravlo Svensson (S) har i kommunfullmäktige den 17 september 2013, § 88,
lämnat motion om förtur till lägenheter för ungdomar som är folkbokförda i
Varberg och ett smidigare kösystem.
I sin motion föreslår Turid Ravlo Svensson att kommunfullmäktige ger det
kommunala bostadsbolaget i uppdrag att skapa förutsättningar för att kunna
erbjuda kommunens ungdomar förturer till en del av bolagets lägenheter samt
möjliggöra ett kösystem som ger bättre rotation på lägenheter för nämnda grupp.
Varbergs bostad AB har lämnat tre yttranden på motionen. I yttrande den 15 april
2015 redogörs hur bolaget arbetar för att underlätta för ungdomar på
bostadsmarknaden. Bolaget redogör för vissa förändringar som införts, vilka torde
ha en positiv effekt på de frågor som berörs av motionen. Bolaget framför att det
vore rimligt att dessa förändringar får verka under viss tid innan en utvärdering
genomförs. Slutligen anger bolaget att om det i en framtid visar sig att det finns
skäl till att förändra det sätt som bolaget arbetar med uthyrning av lägenheter,
föreslår bolaget att en diskussion inleds med kommunstyrelsen och att nytt avtal
upprättas.
Svar på motion från Pierre Ringborg (MP) om införande av en
budgetberedning där samtliga partier ingår
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen inbjuda samtliga gruppledare i kommunfullmäktige till en information om budgetförutsättningarna.
Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 16 september 2014, § 120,
lämnat motion om införande om budgetberedning där samtliga partier ingår.
Motivet är att alla partier borde få tillgång till information och samma insyn samt
få frågor besvarade.
Budgetberedningen utgörs av de politiker som sitter i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Efter valet 2014 är det socialdemokraterna, moderaterna,
centerpartiet och miljöpartiet som är representerade i arbetsutskottet.
I kommunfullmäktige finns även sverigedemokraterna, folkpartiet, kristdemokraterna, vänsterpartiet och SPI representerade. Dessa partier ingår inte i
budgetberedningen.
Finansrapport 2015-08-31
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna finansrapport 31 augusti 2015.

Sida 3 av 5
Rivningslov för byggnaderna på fastigheten Renen 13 inför undersökningar
och saneringsåtgärder
Kommunfullmäktige beslutar att
 i samband med rivning av etapp 2 ha som inriktning att bevara så mycket som
möjligt av fabriksbyggnaden, vilket är alternativ C enligt bilaga
 om fortsatta undersökningar visar att ett bevarande av fabriksbyggnaden är ett
hinder för saneringen så ska frågan ånyo lyftas till kommunfullmäktige
Varbergs kommun har genom länsstyrelsen i Hallands län den 29 januari 2014
ansökt om bidrag för sanering av fastigheten Renen 13. Ansökan har den 8 januari
2015 kompletterats med preliminära mätbara åtgärdsmål och underlag till
reviderad riskvärdering.
Beslut om beviljat bidrag togs av Naturvårdsverket den 5 februari 2015 för medel
om 91 miljoner kronor för åtgärder för sanering av kvarteret Renen i Varberg.
Med villkoren följer krav om åtgärdsprogram och det finns en tidplan som anger
hur mycket bidrag som betalas ut per år och åtgärd.
För år 2015 är bidraget 5 mnkr och ska gälla förberedande åtgärder och påbörjad
rivning av byggnaderna på fastigheten. I förberedelserna ingår inventering inför
rivning, upphandling och projektledning.
Trafikstrategi 2030
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna förslag på Trafikstrategi 2030 för Varbergs kommun
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att som en fördjupning av Trafikstrategin ta
fram en parkeringsstrategi för Varbergs kommun senast första kvartalet 2016
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att som en fördjupning av Trafikstrategin ta
fram en kollektivtrafikstrategi för Varbergs kommun.
Förslag på Trafikstrategi 2030 för Varbergs kommun har tagits fram. Syftet med
trafikstrategin är att visa på den inriktning som Varbergs kommun vill bedriva
trafikfrågorna i framöver för att kunna uppnå ett effektivt, säkert och hållbart
trafiksystem i framtiden. I strategin finns tydliga ställningstaganden om vilken
riktning Varbergs kommun vill gå när det gäller trafikplaneringen. Strategin ska
utgöra underlag och vara till hjälp i det vardagliga arbetet med att skapa och
planera Varbergs kommuns kommande trafiksystem.
Policy och strategi för ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) i Varbergs
kommun
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för ANDT i Varbergs kommun.
Policyn utgår från de nationella målen för ANDT som riksdagen antog 2011. Det
övergripande målet nationellt är ett samhälle fritt från narkotika och dopning med
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol.
De övergripande målen för Varbergs kommun är:
 Varbergs kommun ska vara fritt från narkotika och dopningspreparat och med
en minskad tobaks- och alkoholkonsumtion
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 Alla barn och ungdomar i Varberg ska ha en trygg uppväxt i miljöer fria från
narkotika och dopning samt negativa konsekvenser av alkohol och tobak
 Riskbruk och skadeverkningar, på grund av eget eller andras bruk av alkohol,
narkotika, dopningspreparat eller tobak ska minska
Friare val av hjälpmedel
Kommunfullmäktige beslutar att
 innan beslut om modell för friare val av hjälpmedel sker utreda de synpunkter
som framförs i yttrande daterat den 10 september 2015 från Varbergs kommun
 i övrigt godkänna modellens innehåll och beskrivning
 därefter ge den gemensamma nämnden för hjälpmedel och hemsjukvård i
uppdrag att genomföra och implementera modellen.
Region Halland har tagit fram en modell och implementeringsplan för Friare val
av hjälpmedel. Friare val av hjälpmedel har sin utgångspunkt i att förskrivare av
hjälpmedel bedömer att vissa individer själva kan köpa och sköta sitt eller sina
hjälpmedel. Det handlar specifikt om brukare med ett långvarigt behov av
hjälpmedel och där brukaren önskar att själv inköpa och sköta sitt hjälpmedel.
Detta kommer att vara ett erbjudande och ett komplement till den normala
förskrivningsprocessen.
Arvode och ersättning – kommunala handikapprådet och kommunala
pensionärsrådet i Varbergs kommun
Kommunfullmäktige beslutar att
 betala ut arvode till kommunala handikapprådets utsedda ledamöter och
ersättare från handikapporganisationerna
 betala ut arvode till kommunala pensionärsrådets utsedda ledamöter och
ersättare från pensionärsorganisationerna
 arvode betalas ut vid rådens ordinarie protokollförda sammanträden och för
den tid sammanträdet pågår, varvid restid inräknas, enligt bestämmelser om
ersättning och arvoden för förtroendevalda i Varbergs kommun
 arvode ska betalas ut från och med den 1 januari 2016.
Arrendekontrakt för Viskadalens ridklubb
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom
Varbergs kommun arrenderar ut del av fastigheten Veddige 33:3 för en period om
10 år.
Arrendekontrakt för Läjets Bouleklubb
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom
Varbergs kommun arrenderar ut del av fastigheten Tvååkers-Ås 3:11 för en period
om 10 år.
Utredning av Stiftelsen Hallands länsmuseers framtida organisation
Kommunfullmäktige beslutar att
 Hallands kulturplan blir det kulturpolitiska styrdokument där finansiärerna
anger mål och strategier som stiftelsen har att förhålla sig till
 stiftelsen och finansiärerna tillämpar det styrning- och uppföljningsförslag
som redovisas i utredningsrapporten
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 Stiftelsen Hallands Länsmuseer i övergripande och strategiska frågor som rör
museet har en dialog med kommunstyrelsen
 det i kultur och fritidsnämndens reglemente anges att det är nämndens
uppdrag att hantera och besluta i verksamhetsfrågor gällande museifrågor å
kommunens vägnar.
Stiftelsen Hallands länsmuseers styrelse tillsatte i samverkan med Region
Halland, Halmstad kommun och Varbergs kommun i oktober 2014 en utredning
av stiftelsens framtida organisation som även omfattar ett förslag till hur dialogen
mellan stiftelsen och finansiärerna kan fungera.
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande datum 2016:
 19 januari, 16 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 20 september, 18
oktober, 15 november och 20 december
 sammanträdena äger rum i kommunfullmäktige sessionssal, Drottninggatan
11, klockan 18.00, med undantag för 15 november då sammanträdet börjar
klockan 09.00.
 behandla årsredovisning 19 april och budget 15 november.
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2016
Kommunfullmäktige beslutar att under 2016 kungöra kommunfullmäktiges
sammanträden i Hallands Nyheter.

