Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammantl'ädesprotokoll
2012-02-14

Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-21.50

Beslutande

Annsofi Aurell (M)
Lenor Andersson (M)
Per Fåhraeus (M)
Lennart Andren (M)
Sven Andersson (M)
Micael Åkesson (M)
Mats Eriksson (M)
Johan Högberg (M)
Marita Johansson (M)
Jörgen Warborn (M)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Lena Andersson (M)
Andreas Björklund (M)
Nevrie B. Suleyman (M)
Gösta Alness (M)
Cia Tiberg (M)
Åse Craft Aronsson (M)
Margit Kastberg (M)
Harald Lagerstedt (C), §§ 14-22
Ingemar Andersson (C), §§ 23-28
ViviAnne Johansson (C)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Christofer Bergenblock (C)
Stefan Stenberg (C)
OlofHelmersson (C)
Susanna Thunberg (C)
Lena Persson (FP)
Michael Bonde (FP)
Margareta Lorentzen (FP)
Marianne Nord-Lyngdorf(FP)
Kerstin Hurtig (KD)
Lilith Svensson (KD)

1-23

Carlos Paredes (S)
Inger Karlsson (S)
Magnus Niklasson (S)
Jeanette Qvist (S)
Tomas Johansson (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Anders Friebe (S)
Ulla Svenson (S)
Peter Stoltz (S)
Linda Berggren (S)
Jana Nilsson (S)
Vivi-Anne Karlsson (S)
Eivor Blomstrand (S)
Therese Stoltz (S)
Göran Ericsson (S)
Ewa Klang (S)
Gösta Johansson (S)
Britta Striben (S)
Kjell Jäverbo (S)
Adelina Sejdijaj (S)
Freddy Jensen (V)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Stefan Edlund (MP)
Josefin Andersson (MP)
Eva-Lena Repfennig (MP)
Pierre Ringborg (MP)
Erik Hellsborn (SD), ej närvarande

Jörgen Pejle (SD)
Nils-Erik Dahlgren (SPI)
Eystein Stig (SPI)

Övriga deltagare

Charlott Jansson, Agenda 21 samordnare,§ 14
Linda Svensson, kanslichef

Utses att justera

Christofer Bergenblock (C) och Josefin Andersson (MP) Ersättare:
Johan Högberg (M)

Justeringens plats och
tid

Konnnunkansliet den 16 februari 2012, kl. 17.00
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Sekreterare

Ordförande

Paragraf

1tu1fhe,ftv &unrv·J
Margft·eta Lorentzen

Justerande

BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

14 februari 2012

Datum för anslags
uppsättande

17 februari 2012

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Underskrift

C~1At{1;, c/v!f!// 1n
Linda Svensson

Datum för anslags
nedtagande
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Kf§14

Information om Föreningen Sveriges Ekokommuner
Harald Lagerstedt (C), Varbergs kommuns representant i Sveriges Ekokommuner och Charlott Jansson, Agenda 21 samordnare, kommunledningskontoret, informerar om Föreningen Sveriges Ekokommuner.
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Dm KS 2012/0018

Ledamöternas frågestund
Mattias Ahlströms (FP) fråga till kommunstyrelsens ordförande om en
eventuell förlängning av Österleden besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars 2012.
Pierre Ringborg (MP) ställer fråga till socialnämndens ordförande om vart
avsatta pengar till stödboendet för hemlösa i Tvååker tagit vägen? Lena
Andersson (M) besvarar frågan.
Nils-Erik Dahlgren (SPI) ställer fråga till socialnämndens ordförande om
socialförvaltningens användning av fastigheten Lindhov 1:36 samt internhyran för fastigheten? Lena Andersson (M) besvarar frågan.
Pie1Te Ringborg (MP) ställer fråga till kommunstyrelsens/Lokala säkerhetsnämndens ordförande om kommunstyrelsen får tillräcklig information från
Ringhals för att kunna informera allmänheten i Varberg på ett bra sätt?
Jörgen Warborn (M) besvarar denna fråga samt berör även Stefan Edlunds
(MP) tidigare lämnad fråga till Lokala säkerhetsnämnden.
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Dm KS 2012/0048

Kf§16

Motion om en strategi för utveckling av stadsodling och för
byggande av gröna tak på industrilokaler
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
-

remittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Karin Ekeborg (MP) har den 24 januari 2012 lämnat motion om en strategi
för utveckling av stadsodling och för byggande av gröna tak på industrilokaler.

Prot. utdrag:

Juzz:;sign

Ks
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Dm KS 2012/0079

Motion om anläggning av cykelbana längs hela Östra Vallgatan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

remittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Pie11'e Ringborg (MP) har den 10 februari 2012 lämnat motion om anläggning av cykelbana längs hela Östra Vallgatan.

Prot. utdrag:
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Dnr KS 2012/0084

Motion om borgerlig begravningsförrättare/officiant
Beslut
Kommunfölhnäktige beslutar att
-

remittera ärendet till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Carlos Paredes (S) har den 14 februari 2012 lämnat motion om borgerlig
begravningsförrättare/officiant.

Prot. utdrag:

1 ter, 1dcs sign

W"--
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

till ny ersättare i socialnämnden utse Hans Wieslander (V).

Beskrivning av ärendet
Claudia Leyton (V) har i skrivelse den 9 januari 2012 begät1 entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktige har den 17 januari 2012, § 8, beslutat att entlediga
Claudia Leyton (V) från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Prat, utdrag:

Hans 'Yieslandcr
Socialnänu1den
J(om1nunkansliet
Llineavdelningen
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Dm KS 2011/0157

Begäran om röstsammanräkning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
entlediga Jaana Grundberg (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny ersättare
för moderaterna i Varbergs kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet

Jaana Grundberg (M) har i skrivelse den 2 februari 2012 begäli entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige i Varberg.
Konununfullmäktige har begära röstsammanräkning för utseende av ny
ersättare för moderaterna i Varberg.

Prot. utdrag:

Jaana Grundberg

Länsstyrelsen
l(om1n1111kansliet
Lönea\'dclningcn

J~essign
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DnrKS2011/0157

Nominering av ledamot i lokala säkerhetsnämnclen för
Ringhals kärnkraftverk
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
-

entlediga Jaana Grundberg (M) från uppdraget som ledamot i lokala
säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk

-

nominering av ny ledamot tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars.

Beskrivning av ärendet

Jaana Grundberg (M) har i skrivelse den 2 februari 2012 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ledamot i lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals
kärnkraftverk.
Kommunfullmäktige nominerar ledamöter till Miljödepartementet.
Miljödepartementet utser ledamöter till lokala säkerhetsnämnden vid
Ringhals kärnkraftverk.

Prot. utdrag:

Jaana Grundberg
i\ Iiljöde parten1en te t

l(ommunkansliet
Lokala säkerhetsn!hnnden

J.?'.:;'
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ersättare i byggnadsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
entlediga Jaana Grundberg (M) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden
val av ny ersättare tas upp vid kol11111unfullmäktiges sammanträde
mars.
Beskrivning av ärendet
Jamia Grundberg (M) har i skrivelse den 2 februari 2012 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.

Prot. utdrag:

Jzy_:sign (;/,
l/

Jaana Grundberg
Byggnadsn!hnnden
Kon1munkansliet
I.öneavdelningen

i~
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Dnr KS 2011/0030

Svar på motion om riktlinjer för bemanning på kommunens
äldreboenden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
-

avslå motionen.

Reservation

Freddy Jensen (V) anmäler reservation från Vänsterpmiiet.
Jana Nilsson (S) amnäler reservation från Socialdemokraternas ledamöter.
Stefan Edlund (MP) anmäler reservation från Miljöpatiiet.
Yrkande

Lena Andersson (M) med instämmande av Jörgen Warborn (M), Christofer
Bergenblock (C), Susanna Thunberg (C), Lena Persson (FP), Lilith
Svensson (KD), ViviAnne Johansson (C) och Kerstin Hurtig (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Freddy Jensen (V) med instämmande av Eivor Blomstrand (S), Göran
Eriksson (S), Anders Friebe (S), Inger Karlsson (S), Therese Stoltz (S), Jana
Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Stefan Edlund (MP) och Nils-Erik Dahlgren
(SPI) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Freddy Jensens (V) m.fl. yrkande och
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Freddy Jensens (V) m.fl. förslag.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
31 röster för och 29 emot.

Ju~ter!cs ~ign

/!'-?~

c·-
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Ja röstar Jörgen Warborn (M), Annsofi Aurell (M), Lenor Andersson (M),
Lennmi Andren (M), Sven Andersson (M), Micael Åkesson (M), Mats
Eriksson (M), Johan Högberg (M), Marita Johansson (M), Ann-Charlotte
Stenkil (M), Lena Andersson (M), Andreas Björklund (M), Nevrie B.
Suleyman (M), Gösta Alness (M), Cia Tiberg (M), Åse Craft Aronsson (M),
Margit Kastberg (M), Per Fåhraeus (M), Ingemar Andersson (C), ViviAnne
Johansson (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer Bergenblock (C),
Stefan Stenberg (C), Olof Helmersson (C), Susanna Thunberg (C),
Marianne Nord Lyngdorf (FP), Lena Persson (FP), Michael Bonde (FP),
Margareta Lorentzen (FP), Lilith Svensson (KD) och Kerstin Hurtig (KD).
Jana Nilsson (S), Turid Ravlo-Svensson (S), Inger Karlsson (S), Magnus
Niklasson (S), Jeanette Qvist (S), Tomas Johansson (S), Carlos Paredes (S),
Anders Friebe (S), Ulla Svenson (S), Peter Stoltz (S), Linda Berggren (S),
Vivi-Anne Karlsson (S), Eivor Blomstrand (S), Therese Stoltz (S), Göran
Ericsson (S), Ewa Klang (S), Gösta Johansson (S), Britta Striben (S), Kjell
Jäverbo (S), Adelina Sejdijaj (S), Freddy Jensen (V), Lars-Åke Erlandsson
(V), Stefan Edlund (MP), Josefin Andersson (MP), Eva-Lena Repfennig
(MP), Pie!Te Ringborg (MP), Nils-Erik Dahlgren (SPI), Eystein Stig (SPI)
och Jörgen Pejle (SD).
Beskrivning av ärendet
Freddy Jensen (V) har i kommunfullmäktige den 15 februari 2011, § 16,
lämnat motion om riktlinjer för bemam1ing på kommunens äldreboenden.
Motionären vill att socialförvaltningen tar fram riktlinjer för lämplig
bemanning i äldrevården. Riktlinjerna ska gälla som rättesnöre och lägsta
kvalitetskrav om kommunen upphandlar privat äldrevård.
Socialnämnden har den 14 december 2011, § 324, beslutat att anta förvaltningens skrivelse som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen samt att ange
att nämnden anser att motionen ska avstyrkas. Socialförvaltningen redogör i
sin skrivelse hur förvaltningen granskar och vidtar åtgärder i äldreboendena
samt Socialstyrelsens pågående uppdrag.
Natten mellan den 8 och 9 november 2010 genomförde Socialstyrelsen en
oann1äld tillsyn vid 94 särskilda boenden landet runt. Vid boendena var
minst en avdelning avdelad för personer med demenssjukdom. Tillsynen
visade bl.a. att 61 procent av boendena var låsta och obemannade under
perioder av natten.
Socialförvaltningens egen granskning av bemanningen nattetid vid demensboenden i Varbergs kommun gav resultat liknande vad som framkom vid
Socialstyrelsens inspektion. Utvecklings- och kvalitetsavdelningen arbetar
med att följa upp att verksamheterna vidtar adekvata åtgärder i ärendet.

Fo1is.
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Socialnänmden har efter utvecklings- och kvalitetsavdelningens undersökning beslutat att revidera de kvalitetskrav man ställer när det gäller
omsorgstagarnas trygghet kopplat till bemanningen på boendena. Kvalitetskraven på området är nu mer detaljerade och utförliga och ger därn1ed utförarna en mer tydlig bild av vilka krav som ställs på dem när det kommer till
bemam1ingsfrågan kopplat till de boendes trygghet. Vid samma tillfälle
beslutade socialnämnden även att höja ersättningen för utförandet av vård
och omsorg inom särskilt boende äldreomsorg.
Socialstyrelsen har ett pågående uppdrag att ta fram vägledning i frågor om
organisering av särskilt boende för personer med demenssjukdom. I en
avrappo1tering i ärendet konstaterar Socialstyrelsen att socialnämndens
ansvar för bemanning måste regleras tydligare genom föreskrifter och allmänna råd. När nya bestänunelser träder i kraft avser socialförvaltningen
genomföra en särskild lokal översyn av rådande situation med syftet att
identifiera behovet av, samt implementera, eventuella ytterligare insatser på
området.
Socialförvaltningen gör bedömningen att de av socialnämnden reviderade
och fastställda basutbuden och kvalitetskraven utgör adekvata riktlinjer för
utförarorganisationerna när det kommer till att utforma bemanningen i
särskilda boenden för äldre samt för personer med demenssjukdom. Att basutbud och kvalitetskrav efterlevs följs vidare kontinuerligt upp av förvaltningens utvecklings- och kvalitetsavdelning.
Yttrande

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 december 2011 föreslagit, med hänvisning till socialnämndens yttrande, att motionen avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 januari 2012, § 2.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 januari 2012, § 2.

Prot. utdrag:

Utdragsbestyrkmide

J~/~jndes sign
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Socialnämn elen
J(omntunlcdningskontorct

'

Datum
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Vänsterpartiet

2012-02-15

Reservation från Vänsterpartiet i Fullmäktiges ärende 10 "Svar på
motion om riktlinjer för bemanning på kommunens äldreboenden"
KF 2012 0214.

Aterigen ser vi hur en motion som handlar om värdighet i äldrevården, för de boende
såväl som för personalen, röstas ner av den borgerliga majoriteten. En motion som
handlar om upprätthållande och utveckling av vår gemensamma välfärd. Det är
häpnadsväckande vilken arrogans och nonchalans man uppvisar i debatten i
ärendet. När man påvisas exempel på fel och brister i äldrevården, så är det "låg
sanningshalt i påståendena", och "inte trovärdigt".
Vänsterpartiets gruppledare i Kommunfullmäktige blev till och med varnad från
talarstolen, av Centerpartiets representant i debatten, att se upp med vilka sanningar
han framsäger i fullmäktige!! Så lite respekt har man alltså i den borgerliga
majoriteten för hur personal, anhöriga och boende har det ute i äldrevården. Man vill
sätta munkavle på politiker som framför de fel och brister som förekommer, samtidigt
som man tycker att det är mindre troligt att personal i äldrevården hotas med
repressalier av sina chefer om de vågar yttra sig negativt om sin arbetsplats! Ett
fullständigt verklighetsfrånvänt beteende, som bidrar till att förstärka tystnaden i
äldrevården.
Motionen syftar till att ge riktlinjer för hur en grundbemanning inom äldrevården i
kommunen skall se ut, samt att dessa riktlinjer även skall gälla som rättesnöre vid
eventuell upphandling av privat äldrevård.
Personalen som arbetar i kommunens äldreboenden gör ett fantastiskt jobb med de
små resurser de har. De går på knäna, men gör trots det ett mycket bra arbete. De
lider, inte bara fysiskt, utan också psykiskt - av att inte kunna göra sitt jobb bättre på
grund av att de är underbemannade. Man sätter inte in vikarier om någon blir sjuk,
man fyller inte vakanser om någon slutar eller går i pension, man ska hela tiden
effektivisera och spara pengar.
De äldre lämnas utan tillsyn, får vänta på hjälp, skadar sig, tvingas upp på morgonen
och i säng på kvällen. Avvikelserapporter kommer ofta inte längre än till chefens
skrivbord, om de ens kommer dit.

De kvalitetskrav och det basutbud som Socialnämnden röstade igenom 20110628
ser bra ut på pappret. Men de är också bara papper med luddiga texter. Vad är
närhet i texten "personal ska finnas i de boendes närhet under hela dygnet"? Är det
den som behöver närheten, eller är det den som ska ge närhet som definierar ordets
betydelse?
Vad innebär utan dröjsmål i texten "Personalen ska utan dröjsmål kunna ingripa vid
larm samt ha den regelbundna tillsyn som krävs utifrån de boendes behov"?
Dessa två frågor vill inte Socialnämndens ordförande svara på.
Kommunfullmäktige i Stockholms stad tog i budget 2008 beslut om att ge
Äldrenämnden i uppdrag att utreda bemanningen vid demensboenden. Slutsatsen
från den studien är att det faktiskt är relativt enkelt att hitta riktlinjer för lämplig
bemanning i äldrevården.
Vänsterpartiet reserverar sig mot fullmäktiges beslut att avslå motionen. Samtidigt vill
vi påpeka och understryka det skrämmande och samtidigt beklämmande uppförandet
som Centerpartiets representant uppvisade då han varnade vår gruppledare för vilka
sanningar han framför i fullmäktige.

Vänsterpartiet Varberg genom gruppledare
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Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i Vänsterpartiets motion om riktrh~
Dnr....

för bemanning på kommunens äldreboenden.

Da socialnämnden har beslutat att biståndsbedömning på särskilda boenden skall slopas films
det risk för att bemanningen blir så låg att kvaliten inte når upp till de mål som socialnämnden
fastställt. Det finns också risk för att den "fria tiden" som de boende skall ha rätt till inte
kommer att kunna uppfyllas.
h1käten nöjd kundindex (NKl) anser vi är missvisande. BLa. har det under den senaste tiden i
flera artiklar i media visat sig att de som fick högst poäng vid enkätundersökningarna ofta är
de som fått flera anmälningar emot sig om bristfällig vård och omsorg.
Närheten till personal dygnet runt är en avgörande faktor för många när det gäller känslan av
trygghet. för att upprätthålla denna trygghet skall det finnas personal som är tillgänglig för de
boende dygnet runt. Om det saknas riktlinjer för bemanning är risken stor att kvaliten på
omsorgen blir undermålig.

För den Socialdemokratiska KF-gruppen

.··/

.~~~~J1-~=--------~--------J ana Nilsson

.

Reservation från Miljöpartiet de Gröna i ärendet om
mt
"Svar på motionen om riktlinjer ror bemanning på kommunenJ<omrmmstyrcis,rn
äldreboenden" på Kf den 14 februari 2012.

111

Dnr. ..

/Jj~,>~ ,Ö,/(

°".0.?J}:JfJ

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i Vänsterpartiets motion om riktlinjer
för bemanning på kommunens äldreboenden.
Då socialnämnden har beslutat att biståndsbedömning på särskilda boenden skall slopas fmns
det risk för att bemanningen blir så låg att kvaliten inte når upp till de mål som socialnämnden
fastställt. Det finns också risk för att den "fria tiden" som de boende skall ha rätt till inte
kommer att kunna uppfyllas.
Enkäten nöjd kundindex (NKI) anser vi är missvisande. Bl.a. har det under den senaste tiden i
flera artiklar i media visat sig att de som fick högst poäng vid enkätundersökningarna ofta är
de som fått flera anmälningar emot sig om bristfällig vård och omsorg.
Närheten till personal dygnet runt är en avgörande faktor för många när det gäller känslan av
trygghet. För att upprätthålla denna trygghet skall det finnas personal som är tillgänglig för de
boende dygnet runt. Om det saknas riktlinjer för bemanning är risken stor att kvaliten på
omsorgen blir undermålig.

För Miljöpartiet de Gröna

~~~
Stefan Edlund

mp.se
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Dm KS 2011/0733

Svar på motion om digitaltavlor på de stora badplatserna
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
-

avslå motionen till förmän för hamn- och gatunämndens förslag.

Reservation

Jana Nilsson (S) anmäler reservation från Socialdemokraternas ledamöter.
Yrkande

Ann-Charlotte Stenkil (M) med instämmande av Marianne Nord-Lyngdorf
(FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Niklasson (S) med instämmande av Jana Nilsson (S) yrkar bifall till
motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kormnunstyrelsens förslag.
Beskrivning av ärendet

Magnus Niklasson (S) har i kommunfullmäktige den 21 juni 2011, § 105,
lämnat motion om att sätta upp digitaltavlor som visar vindförhållande och
vattentemperatur. Motionären föreslår att:
- Det utreds om det finns möjlighet att utöka servicen med dessa data.
- Digitala tavlor på de stora badplatserna så det lätt går att avläsa vattentemperaturen.
Systemet länkas till Varbergs hemsida på webben.
En digitaltavla i hamnen informerar om gällande vind. För att utöka servicen så borde, enligt motionären, även den aktuella vattentemperaturen
visas och digitala tavlor sättas upp på stora badplatser.
Yttrande

Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 december 2011 avstyrkt
motionen.
Hamn- och gatunämnden har den 17 oktober 2011, § 95, beslutat att avstyrka motionen. Digitala infonnationstavlor bedöms inte vara ett behov att
prioritera.
Utdrngsbe-styrkande

Datum
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Marknad Varberg har i yttrande den 27 december 2011, instämt i hamn- och
gatunämndens bedömning. Tillsammans med kommunen ska de försöka
tillse att information finns tillgänglig på nätet och i smartphones.
Som hamn- och gatuförvaltningen framför så är tydlig och tilltalande information på våra badplatser viktigt för att Varbergs ska uppfattas som en
attraktiv turistdestination, och ett förbättringsmmåde för förvaltningen att
arbeta med.
I budget, som antogs av kommunfullmäktige den 15 november 2011, § 174,
finns avsatt 2 mnkr i investeringsbudget 2012 och ytterligare 2 1miki· i plan
per år fram till 2015 för att utveckla strandbadplatserna i enlighet med
Strandbadplatser-Vision 2015. Toaletter, skyltning och cykel- och bilparkering är områden som kommer att förbättras.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2012, § 11.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 januari 2012, § 3.

Prot. utdrag:

Justera ides sign

Planerings kontoret
Hamn- och gatun!tmnden
i\Iarknad Varberg
Ekonomikontoret

Utdragsbc-slyrkande

Datum

Reservation från den Socialdemokratiska KF-gruppen i ärendet om,
"Svar på motion om digitaltavlor på de stora badplatsernaV :Y!Werw. :;(" ,1
Kommunfullmäktiges möte den 15 februari 2012.
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Vi reserverar oss mot majoritetens beslut att avslå vår motion om att det sätts upp
på de stora badplatserna där det lätt går att läsa av badtemperaturen samt att dessa länkas till
Kommunens hemsida.

I svaret framgår att kommunen kommer att arbeta med det som föreslås i andra att-satsen, det
vill säga att förbättra informationen på nätet och dessutom med den nya teknik som finns som
l.C1'. 'illartphunes. Vår uppfattning är att detta är bra åtgärder och det är därför motionären
förslår att detta skall finnas på hemsidan. Samtidigt är det många som inte har smartphones
och kanske framförallt många som inte har med datorer och smartphones på stranden. Därför
hade det varit en enkel åtgärd att sätta upp mindre digitala tavlor med dessa uppgifter
samtidigt som dessa data länkas till webben. En sådan åtgärd tror vi hade varit mycket
uppskattat m· bädc Varbergsbor och besökare.

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

(:~:::::~~ ./J~---~---·

//./~-\----------: __________________________________ _

Jana Nilsson, Gruppledare

··
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Dnr KS 2011/1025

Överlåtelse av uppgifter avseende färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Halland
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
-

överlåta uppgifterna för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Halland
som från den 1januari2012 är regional kollektivtrafikmyndighet

-

godkänna upprättat förslag till avtal om överlåtelse av uppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst mellan Region Halland och Varbergs kommun.

Beskrivning av ärendet

Från den 1 januari 2012 är det inte längre tillåtet att överlåta uppgifter enligt
Lag om färdtjänst (1997:736) och Lag om riksfärdtjänst (1997:735) till ett
aktiebolag.
Varbergs kommun har genom avtal överlåtit uppgifter för färdtjänst och
riksfärdtjänst till Hallandstrafiken AB. Efter årsskiftet finns två handlingsalternativ för färdtjänstens och riksfärdtjänstens myndighetsutövning:
- att kommuner överläinnar sina uppgifter avseende färdtjänst och
riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten
att kommuner själva ansvarar för sina uppgifter avseende färdtjänst och
riksfärdtjänst.
Även fotisättningsvis har vaije kommun kostnadsansvaret för färdtjänst och
riksfärdtjänst för sina kommuninvånare. Skatteväxling kan först bli aktuell
när samtliga kommuner lämnat över ansvaret för uppgifterna.
Yttrande

Planeringskontorets har i tjänsteutlåtande den 22 december 2011 föreslagit
att
överlåta uppgifterna för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Halland
som från den 1 januari 2012 är regional kollektivtrafikmyndighet
godkänna upprättat förslag till avtal om överlåtelse av uppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst mellan Region Halland och Varbergs kommun.
Kontoret har redogjort för särskild kollektivtrafik, trafikförsö1jningsprograrn
samt nuvarande förhållanden.
Planeringskontorets bedömning är att eftersom kommunen tidigare överlåtit
tillståndsgivning, handläggning och beslut om regelverk till Hallandstrafiken AB bör dessa uppgifter överlåtas till Region Halland. Tillämp-
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ningsanvisningar utformas av ansvarig förvaltning på Region Hallancl tillsammans mecl kommunerna.
Kommunen har framfört synpunkter på förslag till avtal till regionen. I avtalsförslaget uncler rubrik 8. Avgifter framgår att grunclerna för egenavgifter
fastställs i Region Hallands trafikförsö1jningsprogram. Det överensstämmer
inte helt med lagtexten. Enligt Lag om kollektivtrafik (2010:1065) ska det
regionala trafikförsöijningsprogrammet innehålla en redovisning för prissättning.
Avgifter för färdtjänsten fastställs av kommunfullmäktige. För att det inte
ska vara några oklarheter kring detta har kommunen framfört synpunkter till
regionen på detta.
Samråd har skett med kommunjuristen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2012, § 12.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 januari 2012, § 4.

Prot. utdrag:

H.egion Halland
Hallandstrafiken All
Planeringskontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun

Sammanfl'äclespl'otokoll
2012-02-14

Kommunfullmäktige

Kf § 26

19

Dnr KS 201111034

Överenskommelse om fastighetsreglering, Malmen 1 och
Getakärr 3:1
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
-

godkänna upprättad överenskommelse varigenom konurnmen överlåter
del av fastigheten Getakärr 3: 1 för en köpeskilling om 1 140 000 kr.

Lennart Andren (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Bcskl'ivning av äl'enclet

Detaljplan för Malmen 1 vann lag kraft 5 oktober 2010. Fastighetsregleringen sker enligt detaljplanens intensioner.
Yttl'ancle

Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 januari 2012 förslagit att
godkänna upprättad överenskommelse varigenom konununen överlåter del
av fastigheten Getakärr 3: 1 för en köpeskilling om 1 140 000 kr.
Lämplig markanvändning på fastigheten är enligt detaljplanen bostäder,
kontor eller hotell. Fastigheten Malmen 1 blir lämplig för sitt ändamål genom fastighetsregleringen. Ersättning för marköverlåtelsen har förhandlats
under detaljplanearbetet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2012, § 14.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 januari 2012, § 5.

Prot. utdrag:

ru
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Fastighetsägaren
Planeringskontoret
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2011/0567

Ansökan om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken, Södra
Cell Värö Lahall 1:18, 2:2 och 2:13 samt Lahall Kraftstation,
Svenska Kraftnät Gasturbiner AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
ansöka hos Länsstyrelsen i Halland om övertagande av tillsyn enligt
miljöbalken, med stöd av bestämmelserna i 18-20 §§ miljötillsynsförordningen (2011: 13)
De objekt för vilka den operativa tillsynen enligt miljöbalken f011sättningsvis föreslås ske av miljö- och räddningsnämnden i Varberg är:
- Södra Cell Värö, Södra Cell AB, anläggningsnummer 1383-113, på
fastigheterna Lahall 1: 18, 2:2 och 2: 13
Lahall Kraftstation, Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, anläggningsnummer 1383-107, fastigheten Bua 9:8.
Beskrivning av ärendet

Miljö- och räddningsnämnden har den 4 april 2011, § 36, beslutat hemställa
att kommunfullmäktige ansöker hos länsstyrelsen i Hallands län om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken på två s.k. A-objekt, nämligen Södra
Cell Värö, Södra Cell AB anläggningsnummer 1383-113 samt Lahall Kraftstation, Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, anläggningsnummer 1383-107.
Länsstyrelsen har tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som omfattas av
tillståndsplikt enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utom den tillsyn som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar, (2 kap 29 § Miljötillsynsförordningen 2011:13). Av
förordningen (1998:899) framgår att s.k. A-verksamhet söker tillstånd hos
mark- och miljödomstolen, B-verksamhet söker tillstånd hos länsstyrelsen
och C-verksamhet anmäler till kommunal nämnd. Klassificeringen motsvaras av verksamhetens potentiella miljörisk.
I Varbergs kommun finns tre verksamheter som klassificeras som A-verksamhet. Det är dels de två verksamheterna som omfattas av miljö- och räddningsnämndens hemställan och dels Ringhals kärnkraftverk.
Om kommunfullmäktige begär att tillsynen skall överlåtas till en kommunal
nämnd, skall den myndighet som utövar den operativa tillsynen pröva fullmäktiges begäran på sätt som framgå av 1 kap 20 § Miljötillsynsförordningen (2011 :13). Prövningen avser omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan, den kommunala nämndens förutsättningar, kommunens interna
ansvarsfördelning, myndighetens egna förutsättningar för fortsatt effektiv
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tillsynsvägledning, möjligheten till effektiv tillsyn inom länet samt övriga
för överlåtelsen viktiga frågor.
Miljö- och räddningsnämnden framhåller i sin hemställan att deras organisation har stor stabilitet, att förvaltningen redan i dag svarar på frågor från
allmänheten avseende den tilltänkta tillsynen samt att förvaltningen sedan
lång tid utövar tillsyn över Södra Timber AB, som har gemensam avloppshantering och avfallshantering med Södra Cell AB. Detta möjliggör en
effektivare tillsyn av Södra Cell AB. Nämnden framhåller vidare att förvaltningens miljöskyddsinspektörer har lång erfarenhet av miljötillsyn enligt
miljöbalken samt att den handläggare som kommer att hantera den nu aktualiserade tillsynen tidigare arbetat med tillsyn på ett massabruk inom Södra
Cell. Ett öve1tagande av tillsynen kommer inte att medföra extra kostnader,
utan tillsynsverksamheten är kopplad till en avgift som täcker förvaltningen
kostnader.
Yttrande
Kmmnunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 29 december 2011 föreslagit att inte ansöka om öve1tag av tillsynen på två s.k. A-objekt i enlighet
med hemställan från miljö- och räddningsnämnden.
Den lagstiftning som reglerar miljötillsynen och en eventuell överflyttning
från statlig till kommunal verksamhet förutsätter att kommunfullmäktige
först beslutar om att framställa en begäran till den statliga myndigheten om
ett övertagande, varefter den statliga myndigheten utreder om ett öveitag är
lämpligt och möjligt.
Miljö- och räddningsnämnden har i sitt beslut fimnit positiva effekter av ett
övc1tag av tillsynen över de två verksamheter som ansökan avser. Ett beslut
som innebär att den kommunala verksamheten öve1tar verksamhet som enligt lag ankommer på statliga myndigheter måste föregås av en noggrann
analys av den belastning sådant övertagande kan medföra på den kommunala verksamheten i dag och framgent.
Länsstyrelsen har kontaktats i ärendet och meddelat att styrelsen inte behandlar ärendet innan en ansökan inkommer. Länsstyrelsen har därvid påpekat vikten av att tillsynen över s.k. A-anläggningar är en i grunden statlig
verksamhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2012, § 13 och då
kommit överens om att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
- ansöka hos Länsstyrelsen i Halland om övertagande av tillsyn enligt
miljöbalken, med stöd av bestämmelserna i 18-20 §§ miljötillsynsförordningen (2011: 13)
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De objekt för vilka den operativa tillsynen enligt miljöbalken fortsättningsvis föreslås ske av miljö- och räddningsnämnden i Varberg är:
Södra Cell Värö, Södra Cell AB, anläggningsnummer 1383-113, på
fastigheterna Lahall 1: 18, 2:2 och 2: 13
Lahall Kraftstation, Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, anläggningsnummer 1383-107, fastigheten Bua 9:8.
Kommuustyrelsen har behandlat ärendet den 31 januari 2012, § 9.

Prot. utdrag:

L!insstyrelsen
I\Iiljl.i- och räddnings11än1nden
J(o1nn1unledningskontoret
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Kf§ 28

Meddelanden
Dm KS 2012/0017-1
Länsstyrelsens protokoll den 14 december 2011 avseende länsstyrelsens
tillsyn av överförmyndarverksamheten i Varbergs kommun enligt 20 § förmynderskapsförordningen.
Dm KS 2011/0291-25
Högsta Förvaltningsdomstolens protokoll den 27 januari 2012 avseende
beslut att inte meddela prövningstillstånd avseende Västkustbanans utbyggnad till dubbelspår genom Varberg. KammaiTätten avgörande står därmed
fast.
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