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Dnr KS 2012/0015

Allmänhetens frågestund
Irene Drottz, Bertil Edvinsson och Sandra Jostberger, Torpa/Västra Derome,
ställer fråga om hur den planerade vindkraftsparken kommer att påverka
fågel, djurliv och de boendes hälsa samt varför man inte gjort en ordentlig
miljökonsekvensbeskrivning med fullständigt inventering av fåglar och
fladdermöss. Byggnadsnämndens ordförande Stefan Stenberg (C) besvarar
frågan.
Rolf Jonsson och Kjell Svensson, Veddige, ställer fråga om hur det kommer
sig att närboende inte tillfrågas först innan vindkraftsplanering görs och varför det inte hålls samråd för projektering av industriområde innan vindkraft
projekteras. Byggnadsnämndens ordförande Stefan Stenberg (C) besvarar
frågan.
Fredrik Lieungh, Varberg, ställer fråga om Varbergs kommuns hantering av
mobbning på arbetsplatsen. Socialnämndens ordförande Lena Andersson
(M) besvarar frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kf § 110

Muntlig rapport från vice ordförande i Revisionen över
nyligen utförda granskningar
Gösta Gustafsson (FP) kommunens revisorers vice ordförande, lämnar en
muntlig rapport över nyligen utförda granskningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 111

Sammanträdesprotokoll
2012-09-18

5

Dnr KS 2012/0018

Ledamöternas frågestund
Eva-Lena Repfennig (MP) ställer fråga om aktuellt läge för anläggande av
Kattegattsleden genom Varbergs kommun. Kommunstyrelsens ordförande
Jörgen Warborn (M) besvarar frågan.
Karin Ekeborg (MP) ställer fråga om vad som hänt med motionen om EKOTURISM som antogs av kommunfullmäktige i oktober 2011. Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn (M) besvarar frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0400

Motion om att göra Varberg till en ”Wikipediastad”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har den 16 augusti 2012 lämnat motion om att göra
Varberg till en ”Wikipediastad”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot i hamn- och gatunämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Kjell Jäverbo (S) från uppdraget som ledamot i hamn- och
gatunämnden
 val av ny ledamot utses vid kommunfullmäktiges sammanträde i
oktober.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kjell Jäverbo (S) har i skrivelse den 13 augusti 2012 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ledamot i hamn- och gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Hamn- och gatunämnden
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Dnr KS 2012/0167

Val till förbundsdirektionen
Räddningstjänsten Väst

för

kommunalförbundet

Beslut
Ärendet utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/1036

Miljöredovisning 2011
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna förslag till miljöredovisning för 2011, upprättat 28 augusti
2012
 ge planeringskontoret i uppdrag att under 2013 ta fram övergripande
mål som kan vara underlag för nya miljömål, vilka fastställs 2014 för att
gälla från och med 2015. I arbetet ska finnas förslag till lämpliga indikatorer, verktyg och metoder som säkrar ett bra genomförande, samt
uppföljning och analys av målarbetet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Jörgen Warborn (M) med instämmande av Harald Lagerstedt (C), Stefan
Edlund (MP), Lilith Svensson (KD), Eva-Lena Repfennig (MP), Lars-Åke
Erlandsson (V) och Britta Stribén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beskrivning av ärendet
Charlott Jansson, Agenda 21-samordnare, föredrar ärendet på sammanträdet.
Miljöredovisningen för 2011 innehåller en uppföljning av de lokala miljömålen, energieffektiviseringsmålen för kommunkoncernens byggnader och
transporter samt miljökvalitetsnormerna för vatten.
Nämnder och bolag har rapporterat in åtgärder som vidtagits under året i
syfte att uppnå målen. Planeringskontoret har gjort en bedömning om förutsättningarna för att nå målen inom utsatt tid. Upprättat förslag till miljöredovisning föreslås godkännas.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 juli 2012 föreslagit att
 godkänna förslag till miljöredovisning för 2011, upprättat 11 juli 2012.
 ge planeringskontoret i uppdrag att senast våren 2013 påbörja en revidering av miljömålen, och att man i det arbetet föreslår lämpliga indikatorer, verktyg och metoder som säkrar en bra uppföljning och analys av
målarbetet.
Ett flertal miljömål är varken mätbara eller tidsbestämda, vilket gör det svårt
att bedöma måluppfyllelsen och om det arbete som görs är tillräckligt. Inom
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några av dessa finns en stor förbättringspotential att jobba mer aktivt och
effektivt med åtgärdsarbete.
Tre miljömål är redan uppfyllda och två har inte nåtts inom utsatt tid. De
flesta målen bedöms som möjliga att nå med nuvarande takt och omfattning
på åtgärdsarbetet eller med extra insatser och snabbare takt. Några mål har
bedömts som mycket svåra att nå inom tidsramen. De mål som kräver extra
insatser återfinns framförallt inom miljömålen för Vatten samt Natur och
biologisk mångfald. Här är bedömningen att klimatförändringarna på sikt
också kommer att medföra en försämring jämfört med de resultat som vi
kan visa på i dagsläget.
Inom Mark, byggande och boende har nästan alla mål bedömts som möjliga
att nå eller så är de redan uppfylla. Målen inom Klimat och luft har också en
positiv utveckling, mycket tack vare kommunens interna energieffektiviseringsarbete. Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser behöver dock
vara en fortsatt högt prioriterad fråga då utvecklingen i världen anger att
målen behöver skärpas.
Nästan alla målen i ”Strategin för energieffektivisering 2010-2020 – Byggnader och transporter inom Varbergs förvaltningar och bolag” har bedömts
möjliga att nå om åtgärdsarbetet fortsätter i samma takt och omfattning. Särskilda insatser behövs dock för att nå målen om förnybart bränsle för transporterna samt för att öka andelen el- och gasfordon.
Vad gäller miljökvalitetsnormerna för vatten så har samtliga åtgärder på den
s.k. 38-listan påbörjats, men det återstår en hel del arbete innan alla vattenförekomster uppnår miljökvalitetsnormerna som har föreskrivits av Vattenmyndigheten. I och med arbetet med VA-plan, VA-policy, och en vattenplan så kommer arbetet med vattenfrågorna och åtgärderna att preciseras.
Det finns ett tydligt behov att revidera de lokala miljömålen som antogs
2008. Några av dem hade 2010 som målår, några löper ut 2012 och en del
sträcker sig till 2015. Vissa är inte tidssatta eller mätbara. Ytterligare anledningar till revidering är att det nationella miljömålssystemet har förändrats
och att man på regional nivå har antagit de nationella miljökvalitetsmålen
med tillhörande preciseringar som regeringen beslutade om i april 2012.
Planeringskontoret föreslår att arbetet med att ta fram nya miljömål startar
senast våren 2013 och att de nya målen ska fastställas senast hösten 2014. I
revideringsarbetet bör man också titta på lämpliga indikatorer, verktyg och
metoder som säkrar en bra uppföljning och analys av målarbetet.
Arbetsutskottet har den 14 augusti 2012, § 295, beslutat om följande formulering av andra att-satsen:
 ge planeringskontoret i uppdrag att under 2013 ta fram övergripande mål
som kan vara underlag för nya miljömål vilka fastställs 2014 för att gälla
från och med 2015. I det arbetet ska finnas förslag till lämpliga indikatorer, verktyg och metoder som säkrar ett bra genomförande, samt uppföljning och analys av målarbetet.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 augusti 2012, § 145.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Justerandes sign

Planeringskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 116

Sammanträdesprotokoll
2012-09-18

12

Dnr KS 2011/0392

Kostpolicy för Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige besluta att
 anta Kostpolicy för Varbergs kommun enligt redovisat förslag
 att tillämpningen av den så kallade S.M.A.R.T.-modellen ska utgöra
handlingsplan för inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkande
Harald Lagerstedt (C) med instämmande av Ewa Klang (S), Britta Stribén
(S), Lars-Åke Erlandsson (V), Micael Åkesson (M), Jana Nilsson (S),
Marianne Nord-Lyngdorf (FP), Eva-Lena Repfennig (MP), ViviAnne
Johansson (C), Jeanette Qvist (S), Karin Ekeborg (MP) och Carlos Paredes
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 15 februari 2011, § 75, beslutat uppdra åt kommundirektören att i samarbete med berörda förvaltningar ta fram en kostpolicy
för Varbergs kommun. En ledningsgrupp och arbetsgrupp har arbetat fram
ett förslag till kostpolicy samt redovisat bakomliggande utredning.
Arbetsutskott har den 14 februari 2012, § 61, beslutat att sända förslaget till
kostpolicy på remiss.
Miljö- och räddningsnämnden har den 19 mars 2012 § 30 tillstyrkt kostpolicyn.
Servicenämnden har den 22 mars 2012 § 15 ställt sig positiv till kostpolicyn.
Nämnden bedömer att kostpolicyn kommer att påverka utvecklingen av
kostverksamheten i positiv riktning.
Kultur- och fritidsnämnden har den 28 mars § 27 ställt sig positiv till en
övergripande kostpolicy. Inom nämndens verksamhetsområde finns fem
verksamheter där någon form av förtäring serveras. En verksamhet drivs i
egen regi, tre är upphandlade och en drivs i föreningsregi. Nämnden ser positivt på S.M.A.R.T.-konceptet, som kan användas i dialogen med serveringarna och vid kommande upphandlingar.
Barn- och utbildningsnämnden har den 23 april 2012 § 48 ställt sig positiv
till en kommunövergripande kostpolicy för att säkerställa god kvalitet på
den mat som serveras till barn och elever i kommunens förskolor och skolor.
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Nämnden har dock synpunkter på att en kostnadsanalys saknas för att leva
upp till kostpolicyn. Att utifrån kostpolicyns riktlinjer upprätta handlingsplaner och leva upp till sin roll som beställare har upplevts som svårt. För att
öka kunskapen har en utvecklingsgrupp tillsatts med representanter från
barn- och utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen.
Socialnämnden har den 23 april 2012 § 85 påtalat att det är centralt att kostpolicyn utformas på ett sådant sätt att denna ger utrymme för att inom
nämndens ansvarsområde individuellt anpassa kosten till kundens behov, för
att exempelvis inom äldreomsorgen förebygga och motverka undernäring
eller risk för undernäring. Vidare vill socialnämnden framföra att man inom
nämndens verksamhet idag inte erbjuder så kallade pedagogiska måltider.
Som alternativ till dessa måltider sitter personalen med i matsituationen och
är vid behov kunden behjälplig med kostintaget. Socialnämnden ser inga
skäl att ändra på nuvarande ordning och ställer sig därmed inte bakom förslagets skrivningar gällande pedagogiska måltider.
Inom kommunstyrelsens förvaltning har upphandlingsavdelningen, Agenda
21, och kommunjuristen lämnat yttrande. Upphandlingsavdelningen föreslår
att policyn förtydligas genom att, under rubriken Upphandling och inköp,
lista de politiska beslut som särskilt berör inköp av livsmedel. Agenda 21
föreslår under rubriken Produktion att ”globalt hållbar utveckling” förklaras
samt att man kompletterar med ”det ska finnas strategier för att minska
svinnet”.
Kommunjuristen har kommenterat skrivningen ”Upphandling av livsmedel
ska beakta aktuell lagstiftning, nationella mål samt politiska beslut tagna i
Varbergs kommun. I tillämpliga delar ska de svenska lagstadgade kraven
avseende jordbruk och djurproduktion beaktas”. Som sammanfattning konstaterar kommunjuristen att det kan vara förenligt med upphandlingsreglerna att i en policy ange att svensk lagstiftning i tillämpliga delar ska
beaktas. När så sker ska kravspecifikationen tydliggöras i sak och inte i en
generell hänvisning.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänstetutlåtande den 16 april föreslagit att
 anta Kostpolicy för Varbergs kommun enligt redovisat förslag
 att tillämpningen av den så kallade S.M.A.R.T.-modellen ska utgöra
handlingsplan för inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel.
Kontoret lämnar följande synpunkter och förslag till ändringar:
Syfte och vision med kostpolicyn

En komplettering har gjorts angående Vision 2025 med visionens förhållningssätt Hållbarhet och Delaktighet.
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Upphandling och inköp

Kommunfullmäktige har under senare år fattat flera beslut om krav vid upphandling och inköp, då motioner bifallits. Att lista de politiska beslut som
särskilt berör inköp av livsmedel i kostpolicyn innebär att policyn måste
ändras och underställas kommunfullmäktige för beslut, när förändringar
sker. Kontroll av gällande beslut ska göras vid upphandlingen. Upphandlande enhet har då ansvar för att gällande lagar, riktlinjer och politiska beslut följs. Kommunledningskontoret föreslår inte någon komplettering i policyn.
Produktion

Ett förtydligande har gjorts angående hållbar kostverksamhet och hälsofrämjande kostverksamhet. Avsnittet om hållbar kostverksamhet har kompletterats med att svinnet ska minska. Strecksatsen om två lunchrätter har
kompletterats med ”lämpligt”.
Servering

Socialnämnden erbjuder idag inte pedagogiska måltider inom verksamheten,
utan har löst måltidssituationen på annat sätt. Därför föreslås att ”möjlighet
till pedagogiska måltider ska finnas inom samtliga verksamheter” utgår.
Ansvarsfördelning

Kommunledningskontoret föreslår följande utformning av avsnittet:
Servicenämnden är ansvarig för all kostverksamhet i egen eller upphandlad
regi med undantag av den del som sker integrerad med arbetet i verksamhetsnämnderna i egen eller upphandlad regi. Där ansvarar respektive verksamhetsnämnd för kostverksamheten.
Verksamhetsnämnd och servicenämnd överenskommer om volym och pris
utifrån målgruppernas behov. Servicenämnden levererar kost utifrån överenskommelsen.
Uppföljning

Berörda förvaltningar justeras till Ansvariga förvaltningar.
Kostnader

Barn- och utbildningsnämnden framför att en kostnadsanalys saknas för att
leva upp till kostpolicyn. Av den bakomliggande utredningen till kostpolicyn framgår att införandet av två rätter på skolorna medför investeringskostnader för värmefack, för närvarande totalt 800 tkr totalt för skolorna.
Det är i nuläget svårt att beräkna om driftkostnaderna ökar. Exempel på
möjliga kostnadsökningar är ökad personalkostnad, ökad kapacitet för mattransporter och initialt även ökat svinn, innan man vet hur många portioner
som ska lagas av varje rätt. Dessa kostnadsökningar kan helt eller delvis
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utjämnas med minskade kostnader för tillagning av specialkost. Det är därför viktigt att införandet sker med start på en skola och efter utvärdering
bedöma hur man kan fortsätta på övriga skolor. Detta bör kunna hanteras
inom den överenskommelse som ska göras mellan barn- och utbildningsnämnden och servicenämnden.
Inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel

Kommunfullmäktige har den 15 november 2011 § 176 beslutat att målet för
inköp av ekologiska livsmedel ska vara 25 procent till 2013, under förutsättning att det kan hanteras inom befintlig ram. Enligt beslutet ska närproducerat gå före ekologiskt om det är miljömässigt fördelaktigt. Serviceförvaltningens bedömning är att man kan klara kostnaderna för detta genom
att göra genomtänkta säsongsanpassade val, då man tar fram matsedlar för
verksamheterna.
Kommunfullmäktige har i samma beslut uttalat att kommunen snarast ska
upprätta en tidplan med tydliga mål för inköp av närproducerade varor/närodlad mat. Arbetsgruppen har i den bakomliggande utredningen till
kostpolicyn konstaterat att målen för närproducerat och ekologiskt kan uppnås genom att välja närproducerat under rätt säsong, det vill säga rätt kött
och rätta grönsaker vid rätt årstid enligt S.M.A.R.T.-modellen. Mer preciserat än så är svårt att ange i en handlingsplan, eftersom kommunen vid upphandling inte kan ange att en vara ska vara närproducerad. Ett krav på närproducerade varor strider mot den grundläggande principen om den fria rörligheten av varor och tjänster. Kommunledningskontoret föreslår därför att
tillämpningen av S.M.A.R.T.-modellen ska utgöra handlingsplan för ekologiska och närproducerade livsmedel.
Anpassning till kundens behov

Socialnämnden har påtalat vikten av att individuellt kunna anpassa kosten
till kundens behov. I policyn finns flera skrivningar som stöder detta, bland
annat att måltiden anpassas efter individuella behov, att måltiden ska motverka felnäring, undernäring, övervikt och ohälsosamma matvanor och att
måltidsmiljön ska vara anpassad till den verksamhet som bedrivs.
Kommunledningskontoret föreslår därför inte någon komplettering i texten.
Arbetsutskottet har den 14 augusti 2012, § 301, beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta att
 under rubriken Ansvarsfördelning 2:a stycket i slutet av första meningen
lägga till ”… och matgästernas synpunkter”.
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Kommunstyrelsen har den 28 augusti 2012, § 155, beslutat att under rubriken Ansvarsfördelning 2:a stycket i slutet av första meningen lägga till ”…
och matgästernas synpunkter”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Socialnämnden
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Dnr KS 2011/0199

Svar på motion om småskalig elproduktion
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå första att-satsen
 anse andra att-satsen vara besvarad, men beakta intentionen i denna attsats i samband med framtagande av energiplanen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Hans Wieslander (V) anmäler reservation från Vänsterpartiets ledamöter.
Stefan Edlund (MP) anmäler reservation från Miljöpartiets ledamöter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Ann-Charlotte Stenkil (M) med instämmande av Jana Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Edlund (MP) med instämmande av Lars-Åke Erlandsson (V) och
Lena Repfennig (MP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande 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 Stefan Edlunds (M) m.fl. yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
54 röster för och 6 emot.
Ja röstar Jörgen Warborn (M), Annsofi Aurell (M), Gösta Bergenheim (M),
Lennart Andrén (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), Martin Svensson (M), Åse Craft
Aronsson (M), Margit Kastberg (M), Per Fåhraeus (M), Harald Lagerstedt
(C), ViviAnne Johansson (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer
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Bergenblock (C), Stefan Stenberg (C), Karolina Mourou (C), Susanna
Thunberg (C), Marianne Nord Lyngdorf (FP), Peter Lindahl (FP),
Margareta Lorentzen (FP), Lilith Svensson (KD), Kerstin Hurtig (KD),
Nils-Erik Dahlgren (SPI), Eystein Stig (SPI), Jana Nilsson (S), Lennart
Johansson (S), Inger Karlsson (S), Göran Stark (S), Jeanette Qvist (S),
Tomas Johansson (S), Carlos Paredes (S), Anders Friebe (S), Ulla Svenson
(S), Ing-Marie Berggren (S), Linda Berggren (S), Vivi-Anne Karlsson (S),
Morgan Fagerström (S), Therese Svensson-Stoltz (S), Göran Ericsson (S),
Ewa Klang (S), Gösta Johansson (S), Britta Stribén (S), Roland Ryberg (S),
Adelina Sejdijaj (S), Erik Hellsborn (SD) och Jörgen Pejle (SD).
Nej röstar Hans Wieslander (V), Lars-Åke Erlandsson (V), Stefan Edlund
(MP), Josefin Andersson (MP), Eva-Lena Repfennig (MP) och Karin
Ekeborg (MP).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Freddy Jensen (V) och Stefan Edlund (MP) har i kommunfullmäktige den
15 september 2009, § 87, lämnat motion och föreslagit att kommunledningskontoret ska få i uppdrag att i samarbete med Varberg Energi AB och
Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB, ta fram handlingsplaner för kommunal, småskalig elproduktion samt ta på sig en proaktiv roll vad gäller att informera privatpersoner, företag och organisationer om de möjligheter som
finns att producera egen el, och även underlätta genomförandet för den som
vill delta i sådan produktion.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 4 januari 2012 tillstyrkt
motionen med hänvisning till det arbete som redan pågår och att småskalig
elproduktion beaktas i kommande energiplan.
Kommunledningskontoret har ett uppdrag att revidera energiplanen. Energiplanen ger en samlad bedömning av tillförsel, distribution och användning
av energi för den geografiska kommunen. Det är lämpligt att också småskalig elproduktion behandlas inom energiplanen. Informationsverksamhet
om småskalig elproduktion bedrivs idag bland annat genom den kommunala
Energi- och klimatrådgivningen.
Under 2011/2012 har en strategi för energieffektivisering för kommunens
transporter och bostäder tagits fram. Målsättningarna följer i stort de nationella målen, vilka innebär en 20 % effektivare energianvändning till 2020. Ett
av strategins delmål är att möjligheten att nyttja solenergi ska beaktas vid
varje nybyggnation och större ombyggnation.
Servicenämnden har den 2 november 2009, § 64, beslutat att tillstyrka motionen. Serviceförvaltningens verksamheter strävar efter att utveckla sina
ansvarsområden så att övergripande miljömål uppnås.
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Varberg Energi är positiva till motionens intention, men kommer inte att
satsa på mikroelproduktion av affärsmässiga och ekonomiska skäl. De
kommer att fortsätta investera i egna energieffektiva större vindkraftverk.
De installerar en solcellsanläggning på det nya värmeverket för att utvärdera
tekniken.
Varberg Energi AB har lämnat synpunkter på motionen. Bolaget anger att
de är positiva till all förnybar elproduktion eftersom de arbetar aktivt för ett
hållbart samhälle med egen förnybar energiproduktion.
Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB, anger i sitt yttrande att de redan idag
driver verksamheter med småskalig elproduktion från bland annat rötgas
och vattenkraft.
Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas
till alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som
privatpersoner. Under 2012 uppgår stödet till maximalt 45 % av investeringskostnaden med ett tak på 1,5 miljoner kronor per solcellssystem.
Det finns också lösningar för småskalig vindkraft. Många väljer dock att
köpa andelar i större verk framför att ha en egen anläggning på egen mark.
Arbetsutskottet har den 27 mars 2012, § 111, beslutat bordlägga ärendet.
Arbetsutskottet har den 17 april 2012, § 163, beslutat bordlägga ärendet.
Arbetsutskottet har den 22 maj 2012, § 211, beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
 avslå första att-satsen
 anse andra att-satsen vara besvarad med hänvisning till det arbete som
redan pågår.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 juni 2012, § 120.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2011/0044

Svar på motion om cykelbana längs väg 845, sträckan
Stråvalla-Löftabro
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen, med hänvisning till att den ligger i investeringsplan
2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stefan Stenberg (C) har i kommunfullmäktige den 15 juni 2010, § 63, lämnat motion och föreslagit att Varbergs kommun snarast påbörjar byggandet
av cykelväg längs väg 845 sträckan Stråvalla-Löftabro.
Motionären framför i sitt förslag att med utbyggnad av Löftaskogsområdet
är det av mycket stor vikt att den sedan länge planerade cykelbanan längs
väg 845 nu kommer till och ansluter till den belysta gc-bron över Löftaån.
Gång- och cykelbanan har funnits med i gatuförvaltningens prioriteringslista
flera år men inte genomförts.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 28 december 2011 avstyrkt
motionen.
Hamn- och gatunämnden har den 14 november 2011, § 108, beslutat att avstyrka motionen. Utbyggnaden av gc-vägen föreslås ske i samband med att
exploatering genomförs i området och bekostas av denna i så stor utsträckning som möjligt. Utbyggnaden planeras för närvarande kunna ske 2016.
Nyexploatering på båda sidorna om väg 845 är aktuell genom att detaljplaner har vunnit laga kraft. Utbyggnad av gc-väg ligger en bit fram i tiden
för att kunna samordnas med utbyggnad av de nya bostadsområdena. Enligt
nämnden planeras detta för närvarande kunna ske 2016 och objektet finns
med i budget i plan för 2016. Den aktuella sträckan av gamla E6:an genom
Stråvalla är prioriterad i den nya cykelplanen och kostnaden för utbyggnad
beräknas till cirka 4;2 miljoner kronor.
Hamn- och gatunämnden har den 26 mars 2012, § 34, beslutat begära att
kommunstyrelsens förvaltning ordnar med markåtkomst för den planerade
gång- och cykelvägen.
Hamn- och gatunämnden ansvarar för utveckling, planering, utformning,
nyanläggning och förvaltning av gång- och cykelvägar. Nämnden tar initiativ till nyanläggning av gång- och cykelvägar. Hamn- och
gatuförvaltningen är kommunens projektledare. I de fall kommunen inte är
markägare är planeringskontorets roll att på uppdrag av hamn- och
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gatuförvaltningen medverka till att inom projektet ordna marklösen. Det
gäller även för cykelbana längs väg 845 där markåtkomsten till området
behöver utredas.
Objektet har under lång tid funnits med på hamn- och gatuförvaltningens
prioriteringslista. Motionen inlämnades i juni 2010 och en utbyggnad av gcvägen som för närvarande planeras kunna ske 2016 bedöms inte kunna anses som snarast påbörjat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2012, § 10, och då
kommit överens om att återremittera ärendet med anledning av oklarheter
kring möjligheterna att bygga en cykelbana längs denna sträcka.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 14 maj 2012 avstyrkt
motionen, med hänvisning till att den ligger i investeringsplan 2016.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 maj 2012, § 224.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 juni 2012, § 121.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0976

Arrendeavtal för FK Friskus
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun
arrenderar ut del av fastigheten Getakärr 6:17 till FK Friskus för en period om 10 år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 10 maj 2012 lämnat förslag
till nytt arrendeavtal mellan kommunen och FK Friskus avseende del av
fastigheten Getakärr 6:17 i enlighet med de resonemang som förts om
indexering av stegvis höjda arrendeavgifter.
Arrendekontraktet för FK Friskus har omarbetats avseende indexreglering
av arrendeavgiften. Då föreningen, liksom andra föreningar, erhållit möjligheten att en stegvis höjning av avgiften ska inte index räknas på beloppet
förrän det år föreningen betalar full avgift.
Arrendeavgiften ska indexregleras mot konsumentprisindex från den 1
januari 2014. Konsumentprisindex för 2014 är okänt.
Nuvarande arrendeavtal mellan kommunen och FK Friskus ersätts och nya
villkor har begärts enligt upprättat arrendeavtal. Avtalsvillkoren följer de
principer som gäller för kommunens ideella föreningar.
Arrendetiden föreslås vara 1 januari 2012 – 31 december 2021. Om inte
avtalet sägs upp senast åtta månader före arrendetidens slut, förlängs avtalet
med fem år i sänder. Arrendeavgiften ska, under en treårsperiod, stegvis
höjas.
2012
2013
2014 och därefter

2937 kr/år
4102 kr/år
5267 kr/år + index

Arbetsutskottet har den 22 november 2011, § 507, beslutat återremittera
ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 februari 2012, § 57.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 februari 2012, § 27.
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Kommunfullmäktige har den 20 mars 2012, § 44, beslutat att återremittera
ärendet för omarbetning avseende bestämmelse om index, som tas ut på
arrendeavgiften.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 maj 2012, § 225.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 juni 2012, § 122.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0274

Strategiskt markförvärv, Rolfstorp 3:13, 4:4 samt 6:12
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna upprättat köpekontrakt varigenom Varbergs kommun förvärvar fastigheterna Varberg Rolfstorp 3:13, 4:4 samt 6:12 för en köpeskilling om 2,6 mnkr
 kostnaden ska belasta konto Markreserv och inköp av fastigheter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har med tjänsteutlåtande den 21 maj 2012 lämnat
förslag till köpekontrakt varigenom Varbergs kommun förvärvarar fastigheterna Varberg Rolfstorp 3:13, 4:4 samt 6:12 för en köpeskilling om
2,6 mnkr.
Varbergs kommun arbetar för att långsiktligt utöka sin markreserv. Planeringskontoret söker markområden, möjliga att förvärva, i alla delar av
kommunen.
Fastigheterna bjöds ut via mäklare för ett utgångspris om 2,5 mnkr, varefter
budgivning följde. Varbergs kommun har slutligen erbjudits förvärva fastigheterna för 2,6 mnkr.
Fastigheterna utgörs av jordbruksmark fördelat på två skiften samt två
mindre skiften skog. Till fastigheterna hör ett bostadshus i två plan med
källare samt två äldre ekonomibyggnader i brukbart skick.
Att förvärva objektet Rolfstorp 3:13 m.fl. är strategiskt riktigt med utgångspunkt i den fördjupade översiktsplan som tagits fram för samhället. Förvärvet möjliggör kommunal exploatering för bostadsändamål på två skilda områden i Rolfstorp.
Objektet är av strategiskt värde. Den odlingsbara marken är utarrenderad
och arrendatorn är intresserad av vidare arrende. Boningshuset är avstyckningsbart och kan med fördel försäljas, intressent finns. Ekonomibyggnaderna kan arrenderas ut till djurhållning/förvaring i avvaktan på exploatering. Skogsskiftet bör avyttras.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 juni 2012, § 247.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 juni 2012, § 123.
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0106

Tilläggsanslag konstgräsplan Övrevi
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 34262 Konstgräsplan
Tvååker med 1,5 mnkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 5 september 2011, § 394, beslutat att ge Varbergs
Fastighets AB i uppdrag att upphandla och projektleda anläggande av en 11manna konstgräsplan i Tvååker inom befintlig investeringsram om 6 mnkr.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 juni 2012 föreslagit
att investeringsramen för investeringsobjekt 34262 Konstgräsplan Tvååker
utökas med 1,5 mnkr.
Under anläggandet har berg påträffats i en omfattning som inte identifierades i de geotekniska undersökningarna eller projekteringen. På grund av
bergförekomsten behöver sprängning utföras vilket innebär en merkostnad
om 1,5 mnkr.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 juni 2012, § 289.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 juni 2012, § 127.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0277

Ansökan om kommunal borgen, Hästhagens samfällighetsförening
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 bevilja Hästhagens samfällighetsförening med väg nummer 22672 borgen under fem år för ett lån på högst 700 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hästhagens samfällighetsförening i Långås har ansökt om kommunal borgen för asfaltering av samfällighetens väg vilket minskar de årliga underhållskostnaderna och höjer standarden på vägen.
Föreningen har med hjälp av hamn- och gatuförvaltningen begärt in offerter
på arbetet. Projektet är kostnadsberäknat till ca 1,1 till 1,2 mnkr inkl. moms.
Föreningen får kommunalt bidrag för halva kostnaden exklusive moms och
det är bara inledningsvis som hela det föreslagna borgensåtagandet behöver
användas, Kommunens risk för denna typ av borgensåtaganden får bedömas
som liten och samfällighetsföreningen får en fördel av lägre låneränta.
Hamn- och gatuförvaltningen tillstyrker förslaget om borgensbeslut.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 24 maj 2012 föreslagit
att Hästhagens samfällighetsförening med väg nummer 22672 beviljas borgen under fem år för ett lån på högst 700 tkr.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 juni 2012, § 235.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 juni 2012, § 134.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0146

Arrendekontrakt för Varbergs Scoutkår
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun
arrenderar ut del av fastigheten Getakärr 5:1 för en period om 10 år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs Scoutkår har sedan 1998 arrenderat mark av Varbergs kommun.
Verksamheten är belägen strax väster om Västkustvägen. Föregående avtal
har sagts upp till 31 december 2011, med grund i att kontraktet ska anpassas
till gällande avgiftsprinciper för ideella föreningar.
Arbetsutskottet har den 8 maj 2012, § 194, återremitterat ärendet för justering av ett specifikt villkor i kontraktet. Ett nytt kontrakt är upprättat och
undertecknat av behörig företrädare för scoutkåren.
Klubben har erbjudits ett nytt arrendekontrakt med en upplåtelsetid om
10 år, 1 januari 2012-31 december 2021, en förlängningsperiod om 5 år och
med en uppsägningstid om 8 månader.
Arrendeavgiften har satts till 3 500 kronor, då arrendeavgiften stigit med
över 100 % av den föregående arrendeavgiften räknas avgiften upp succesivt under tre år. År ett betalar föreningen; 1 167 kronor, år två; 2 333 kronor och år tre; 3 500 kronor.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 juli 2012 föreslagit att upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun arrenderar ut del av
fastigheten Getakärr 5:1 för en period om 10 år godkänns.
Föreningens tillgång till marken säkras för en tioårsperiod. Det finns inga
planer på ändrad markanvändning av området.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2012, § 296.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 augusti 2012, § 146.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0467

Projektering och byggnation av Göthriks förskola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32322 Göthrik förskola
tre avdelningar med 6 mnkr
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla ny
treavdelnings förskola vid Göthriks skola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 28 februari 2011, § 15, beslutat föreslå kommunstyrelsen ge planeringskontoret i uppdrag att planera uppförandet av en förskola med tre avdelningar på tomt angränsande Göthriks skola.
Förskolan placeras på yta som frigjorts efter att väg 770 flyttats och gjorts
trafiksäkrare förbi Göthriks skola. I projekt Göthriks förskola ingår förutom
byggnation av treavdelnings förskola även kostnader om 1 mkr för i samband med vägprojektet anlagt dagvattenmagasin samt p-platser.
Området omfattas inte av detaljplan och planeringskontoret ansökte därför
om förhandsbesked hos byggnadsnämnden 6 juni 2011, vilket beviljades
10 november 2011. Byggnadsnämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen, vilken 31 maj 2012 beslutade att avslå överklagan.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 11 juli 2012 föreslagit att
 utöka investeringsramen för investeringsobjekt 32322 Göthrik förskola
tre avdelningar med 6 mnkr
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla ny
treavdelnings förskola vid Göthriks skola.
I kommunens investeringsbudget finns avsatt totalt 16 575 tkr för 2012 för
byggnation av en treavdelnings förskola vid Göthriks skola. Planeringskontoret och Varbergs Fastighets AB bedömer att investeringsramen behöver utökas med 6 mnkr. på grund av allmän kostnadsstegring, markförvärv,
högre energieffektivitet, dagvattenmagasin och p-platser.
Samråd har skett med ekonomikontoret och Varbergs Fastighets AB.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2012, § 298.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 augusti 2012, § 147.
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2011/0128

Svar på motion om att ta fram en plan för att skapa bättre
konstnärlig utsmyckning i hela kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen
 ge i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att initiera en dialog med
övriga berörda nämnder för hur den konstnärliga utsmyckningen bättre
beaktas i utvecklingen av det offentliga rummet
 kostnader för kommunal konstnärlig utsmyckning i det offentliga rummet hänvisas till ordinarie planerings- och budgetprocess.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Jana Nilsson (S) anmäler reservation från Socialdemokraternas ledamöter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Jana Nilsson (S) med instämmande av Therese Svensson-Stoltz och LarsÅke Erlandsson (V) yrkar
 bifall till motionens första att-sats
 avslag på motionens andra och tredje att-sats, samt
 föreslår att kommunfullmäktige i samband med eventuellt bifall till
motionen även beslutar om att utreda hur innehållet i planen ska
finansieras.
Christofer Bergenblock (C) med instämmande av Sven Andersson (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande 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 Jana Nilssons (S) m.fl. yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
37 röster för och 22 emot.
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Jörgen Warborn (M), Annsofi Aurell (M), Gösta Bergenheim (M), Lennart
Andrén (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), Martin Svensson (M), Åse Craft Aronsson (M), Margit
Kastberg (M), Per Fåhraeus (M), Harald Lagerstedt (C), ViviAnne
Johansson (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer Bergenblock (C),
Stefan Stenberg (C), Karolina Mourou (C), Susanna Thunberg (C),
Marianne Nord Lyngdorf (FP), Peter Lindahl (FP), Margareta Lorentzen
(FP), Lilith Svensson (KD), Kerstin Hurtig (KD), Nils-Erik Dahlgren (SPI),
Eystein Stig (SPI), Stefan Edlund (MP), Eva-Lena Repfennig (MP), Karin
Ekeborg (MP), Erik Hellsborn (SD) och Jörgen Pejle (SD).
Jana Nilsson (S), Lennart Johansson (S), Inger Karlsson (S), Göran Stark
(S), Jeanette Qvist (S), Tomas Johansson (S), Carlos Paredes (S), Anders
Friebe (S), Ulla Svenson (S), Ing-Marie Berggren (S), Linda Berggren (S),
Vivi-Anne Karlsson (S), Morgan Fagerström (S), Therese Svensson-Stoltz
(S), Göran Ericsson (S), Ewa Klang (S), Gösta Johansson (S), Britta Stribén
(S), Roland Ryberg (S), Adelina Sejdijaj (S), Hans Wieslander (V) och
Lars-Åke Erlandsson (V).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kjell Jäverbo (S) har i kommunfullmäktige den 24 april 2010, § 47, lämnat
motion om att ta fram en plan för att skapa bättre konstnärlig utsmyckning i
hela kommunen och föreslagit att

 kommunen startar upp ett arbete för att få fram en plan för att skapa en
bättre konstnärlig utsmyckning i hela kommunen
 att en summa årligen avsätts för detta ändamål
 att denna summa införlivas med den budget kultur- och fritidsnämnden
har för konstinköp.
Hamn- och gatunämnden har vid sammanträde den 16 maj 2011, § 43, beslutat att tillstyrka motionen. I yttrandet som inkom den 2 maj 2012 framgår
att det kan vara bra att det finns en plan för hur utsmyckningen på allmän
plats kan utvecklas. Hamn- och gatuförvaltningen är beredd att samarbete
med kultur- och fritidsförvaltningen i denna fråga.
Kultur- och fritidsnämnden har den 20 april 2011, § 56, beslutat att

 tillstyrka motionens första att-sats
 avstyrka motionens andra och tredje-att sats samt
 att föreslå kommunfullmäktige att i samband med eventuellt bifall till
motionen även besluta om att utreda hur innehållet i planen ska finansieras.
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Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 31 maj föreslagit att
 avslå motionen
 ge i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att initiera en dialog med
övriga berörda nämnder för hur den konstnärliga utsmyckningen bättre
beaktas i utvecklingen av det offentliga rummet
 kostnader för kommunal konstnärlig utsmyckning i det offentliga rummet hänvisas till ordinarie planerings- och budgetprocess.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för den konstnärliga
miljögestaltningen av offentliga platser och byggnader. Som framgår av
kultur- och fritidsnämndens yttrande så kräver utformning av offentliga
miljöer ett helhetsperspektiv där konsten ingår som en del i en helhet redan i
planeringsstadiet. Nämnden äger inte ensam ansvaret för planering av det
offentliga rummet. Ofta sker samarbete med hamn- och gatuförvaltningen
och stadsbyggnadskontoret.
Estetiskt tilltalande miljöer är viktiga för såväl kommuninvånarnas som besökarnas trivsel och välbefinnande. Arbetet med offentlig gestaltning utomhus och vid nybyggnation sker idag inte kontinuerligt enligt kultur- och
fritidsnämnden. Det finns ingen handlingsplan inom kommunen eller särskilt avsatta medel i budget för detta.
Frågan om former av internt och extern finansiering av utsmyckningen, och
eventuell 1 %-regel, föreslås behandlas inom den ordinarie planerings- och
budgetprocessen.
Arbetsutskottet har den 12 juni 2012, § 245, beslutat bordlägga ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 juni 2012, § 273.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 augusti 2012, § 149.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Reservation från den Socialdemokratiska KF-gruppen i ärendet, "Svar på
motion om en plan för att skapa bättre konstnärlig utsmyckning i JY~~~~r~!"'' k'.ir',:~1,1,:::,1
kommunen" den 18 september 2012.
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bättre konstnärlig utsmyckning i hela kommunen.
Varberg ligger långt efter många andra kommuner när det gäller att våga satsa på konstnärlig
utsmyckning i det offentliga rummet. På senare år har i praktiken inga satsningar på
konstnärlig utsmyckning gjorts alls. Ett undantag är den installation som gjordes innan
sommaren i Engelska parken och detta hade kunnat bli starten på en ny inriktning i
kommunen. Med moderna, nya, vågade satsningar inom detta område skulle vi sticka ut
hakan och visa att vi vågar mer. Det hade kunnat göra Varberg mer spännande och det hade
visat att vi vill vara en kommun som satsar på kulturen.
Kultur och fritidsnämnden föreslog i sitt svar att bifalla att en plan skulle tas fram, men också
att fullmäktige ger Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur innehållet i planen skall
finansieras.
Vi Socialdemokrater föreslog att vi skulle gå på Kultur och fritidsnämndens förslag, vilket
hade inneburit en klar satsning framåt. Att endast starta upp en dialog med övriga nämnder
om hur den konstnärliga utsmyckningen bättre kan beaktas tycker vi är en alldeles för låg
an1bitionsnivå.

För den Socialdemokratiska KF-gruppen
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Dnr KS 2011/0049

Svar på motion om plan för konstnärlig utsmyckning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen
 ge i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att initiera en dialog med
berörda övriga nämnder för hur den konstnärliga utsmyckningen bättre
beaktas i utvecklingen av det offentliga rummet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Jana Nilsson (S) med instämmande av Linda Berggren (S) yrkar bifall till
motionen.
Christofer Bergenblock (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Linda Berggren (S) har i kommunfullmäktige den 23 november 2010, § 123,
lämnat motion om att ta fram ett förslag till plan för konstnärlig utsmyckning i Varbergs kommun.
Motionären anser att Varbergs kommun har en förhållandevis liten del
offentlig konst och ser gärna att även Varbergs kommun startar upp ett
medvetet och målinriktat arbete för att skapa mer konst i offentliga miljöer.
Ett första steg är att ta fram en handlingsplan och avsätta årliga medel till
offentlig utsmyckning.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 20 april 2011, § 57,
beslutat att
 tillstyrka motionens att-sats, att ta fram ett förslag till plan för konstnärlig utsmyckning i Varbergs kommun
 föreslå kommunfullmäktige att i samband med eventuellt bifall till
motionen även besluta om att utreda hur innehållet i planen ska finansieras.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 31 maj 2012 föreslagit
att
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 avslå motionen
 ge i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att initiera en dialog med
berörda övriga nämnder för hur den konstnärliga utsmyckningen bättre
beaktas i utvecklingen av det offentliga rummet.
Estetiskt tilltalande miljöer är viktiga för såväl kommuninvånarnas som för
besökarnas trivsel och välbefinnande. Nämnden ansvarar enligt reglementet
för den konstnärliga miljögestaltningen av offentliga platser och miljöer.
Ofta sker samarbete med hamn- och gatuförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Arbetet med gestaltning utomhus sker idag inte kontinuerligt enligt kultur- och fritidsnämnden och det finns ingen handlingsplan eller avsatta medel i budget för detta.
Eftersom kultur- och fritidsnämnden har ansvar för frågan ligger det redan i
nämndens ordinarie uppdrag att hitta former för hur konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö ska utvecklas. Kultur- och fritidsnämnden föreslås få i
uppdrag att initiera en dialog med övriga berörda nämnder för hur den
konstnärlig utsmyckning bättre beaktas i utvecklingen av det offentliga
rummet.
Frågan om former av finansiering av utsmyckning föreslås behandlas inom
den ordinarie planerings- och budgetprocessen.
Arbetsutskottet har den 12 juni 2012, § 244, beslutat bordlägga ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 juni 2012, § 274.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 augusti 2012, § 150.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2012/0019

Svar på motion om ökad HBT-kompetens bland kommunens
anställda
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 bifalla motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkande
Peter Lindahl (FP) med instämmande av Lars-Åke Erlandsson (V), Carlos
Paredes (S) och Stefan Edlund (MP) yrkar bifall till motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Freddy Jensen (V) har i kommunfullmäktige den 17 januari 2012, § 6, lämnat motion, där han föreslår att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att medverka till en förbättring av många människors liv, genom att ge ökad
kunskap om HBT. HBT är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella
och transpersoner.
Personalkontoret har med utgångspunkt från diskrimineringslagen och på
uppdrag av personalutskottet, tagit fram ett förslag till policy för främjande
av mångfald i arbetslivet. Efter att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tagit beslut om policyn, kommer personalkontoret att implementera
policyn på flera olika sätt för kommunens personal.
Planeringen är att dels informera via vårt intranät och dels genom att bjuda
in föreläsare med god kunskap om HBT. Tanken är att kommunen ska bjuda
in till öppna seminarier på kvällstid för all personal.
Varbergs kommun som arbetsgivare kan på det viset medverka till en förbättring av många människors liv, genom att öka kunskapen hos sina anställda, vilket främjar både medarbetare och de kommuninvånare som tar
del av våra tjänster.
Personalutskottet har den 24 maj 2012, § 25, beslutat föreslå arbetsutskottet
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
 tillstyrka motionen i de delar som gäller att ge ökad HBT-kompetens för
Varbergs kommuns personal.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 8 maj 2012 tillstyrkt
motionen i de delar som gäller att ge ökad HBT-kompetens för Varbergs
kommuns personal. Personalkontoret har gjort bedömningen att man genom
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information, kunskap och förståelse för mångfald i arbetslivet, oavsett tillhörighet, berikar vårt gemensamma arbete för kommuninvånarna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 juni 2012, § 275.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 augusti 2012, § 151.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2011/0587

Svar på motion om lekparker för vuxna med träningsredskap
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Jana Nilsson (S) anmäler reservation från Socialdemokraternas ledamöter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Britta Stribén (S) med instämmande av Jeanette Qvist (S), Jana Nilsson (S)
och Eystein Stig (SPI) yrkar bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande 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 Britta Stribéns (S) m.fl. yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
33 röster för och 26 emot.
Jörgen Warborn (M), Annsofi Aurell (M), Gösta Bergenheim (M), Lennart
Andrén (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), Martin Svensson (M), Åse Craft Aronsson (M), Margit
Kastberg (M), Per Fåhraeus (M), Harald Lagerstedt (C), ViviAnne
Johansson (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer Bergenblock (C),
Stefan Stenberg (C), Karolina Mourou (C), Susanna Thunberg (C),
Marianne Nord Lyngdorf (FP), Peter Lindahl (FP), Margareta Lorentzen
(FP), Lilith Svensson (KD), Kerstin Hurtig (KD), Hans Wieslander (V),
Erik Hellsborn (SD) och Jörgen Pejle (SD).
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Jana Nilsson (S), Lennart Johansson (S), Inger Karlsson (S), Göran Stark
(S), Jeanette Qvist (S), Tomas Johansson (S), Carlos Paredes (S), Anders
Friebe (S), Ulla Svenson (S), Ing-Marie Berggren (S), Linda Berggren (S),
Vivi-Anne Karlsson (S), Morgan Fagerström (S), Therese Svensson-Stoltz
(S), Göran Ericsson (S), Ewa Klang (S), Gösta Johansson (S), Britta Stribén
(S), Roland Ryberg (S), Adelina Sejdijaj (S), Lars-Åke Erlandsson (V),
Stefan Edlund (MP), Eva-Lena Repfennig (MP), Karin Ekeborg (MP), NilsErik Dahlgren (SPI) och Eystein Stig (SPI).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Britta Stribén (S) har i kommunfullmäktige den 19 april 2011, § 59, lämnat
motion om att Varberg kommun anlägger lekparker med träningsredskap för
vuxna. Motionären framhåller att det i Varberg, som kurortsstad som vill
satsa på hälsa och friluftsliv för invånare och besökare, skulle vara ett trevligt inslag med sådana lekparker med träningsredskap för vuxna, såsom exempelvis i Malmö.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 juli 2012 delat hamn- och
gatuförvaltningens uppfattning att utegym som sådana är positivt för kommunen. Det intresse som visats från privata aktörer visar att behovet kan
tillfredställas genom en samverkan mellan exempelvis hamn- och
gatuförvaltningen och privata aktörer. Så länge som en sådan anläggning
hålls allmänt tillgänglig och planeras lämpligt tillsammans med annan allmän plats, torde det vara ett lämpligt sätt att tillfredsställa behovet. Både ur
finansierings- och driftsaspekter, men även för att möjliggöra synergieffekter och exponering för utegym och privata aktörer.
Kultur- och fritidsnämnden har den 31 augusti 2011, § 104, beslutat föreslå
att berörda nämnder ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för an-läggande av träningsparker/aktivitetsparker för vuxna. Nämnden framhåller att
erfarenheterna är positiva från de orter som har anlagt utegym och tillgängligheten skapar förutsättningar att göra friskvård till en god vana. Eftersom
kostnaden för utrustningen är relativt hög föreslår nämnden att en utredning
bör göras tillsammans med hamn- och gatuförvaltningen och Varbergs
Bostads AB.
Hamn- och gatunämnden har den 17 oktober 2011, § 97, beslutat att avstyrka motionen. Hamn- och gatuförvaltningen har i sitt yttrande till nämnden framhållit att utegym i Varbergs utemiljö både skulle stärka kommunens hälsoprofil och vara ett bidrag till folkhälsan men att diskussioner pågår med privata aktörer som visat intresse av att anlägga allmänt tillgängliga
utegym som även skulle vara delar av ett motionsstråk. En sådan lösning
skulle vara bra både ur besökarens perspektiv samt med hänseende på drift
och underhåll av anläggningen.
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Samråd har skett med kultur- och fritidsnämnden och hamn- och
gatunämnden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2012, § 291.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 augusti 2012, § 152.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Reservation från den Socialdemokratiska KF-gruppen i ärende "S~fii~J~rgs o:mnmi
motion om lekparker för vuxna med träningsredskap" den 18 septen~:Q#,tirntmst\n Tt
2012.

Dnr./{J'1tfl/!!rJ ~rfl '::/f
Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i motionen om lekparker för vuxna/'""
med träningsredskap.
Vi tycker att det är bra att arbetet med att hitta platser för lekparker för vuxna startat upp efter
att vi lämnade motionen. Det är angeläget att vi satsar på den här typen av bra och enkla sätt
lor den enski Ide att förebygga och främja en god hälsa.
Tyvärr \'ill den borgerliga majoriteten trots allt avslå på motionen och detta sker med
hänvisning till att motionen föreslår att Varbergs Kommun anlägger sådana parker. De parker
som nu diskuteras skall finansieras av privata intressenter och uppenbarligen är det enligt
majoriteten endast om det finns privata finansiärer som det kan bli aktuellt med lekparker för
vuxna med träningsredskap. Vi tror däremot att det finns andra platser, t.ex. i närheten av våra
motionsslingor där många Varbergsbor motionerar, som även dessa kunde vara intressanta för
dessa parker i framtiden. Därför ville vi att motionen skulle bifallas.

för den Socialdemokratiska KF-gruppen

~ ~~---·---------,
.

~---------------------------------------------

/

.lana Nilsson
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Dnr KS 2011/0586

Svar på motion om att förbättra utnyttjandet av stenbrottet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Magnus Niklasson (S) har i kommunfullmäktige den 19 april 2011, § 58,
lämnat motion om att det vid Stenbrottet byggs fler läktarplatser jämte befintlig läktare samt att manegen grusbeläggs så att även boulespel kan företas där, för att platserna ska göras mer användbara.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 juli 2012 ansett att motionen bör avslås med hänsyn till de synpunkter som framförts av hamn- och
gatunämnden samt kultur- och fritidsnämnden. En förändring och eller utökning av verksamheterna vid stenbrottet bör behandlas i ett större
sammanhang, såsom hamn- och gatunämndens utredning, och ta hänsyn till
övriga intressen vid Simstadion och Stenbrottet.
Marknad Varberg har i yttrande den 19 september 2011 påpekat att det kan
finnas ett behov av utökning av läktarplatser, eller så skapas ett behov genom åtgärden. Marknad Varberg har ett fåtal förfrågningar för kommersiella
arrangemang och framhåller att utrymmet är för litet och svårt att avskärma.
Hamn- och gatunämnden har 17 oktober 2011, § 96, beslutat att avstyrka
motionen. Nämnden framhåller att idéen om ett utökat utnyttjande är bra
men att hamn- och gatuförvaltningen arbetar med hur hela området kring
fästningen och hamnen kan utvecklas, i sin helhet, och att platsen måste ses
i ett stort sammanhang.
Kultur- och fritidsnämnden har 31 augusti 2011, § 103, beslutat att avstyrka
motionen. Nämnden framhåller att det idag inte är prioriterat att avsätta
ytterligare medel och ytor för boulespel i organiserad form samt att det är
angeläget att behålla stenbrottet i sin nuvarande utformning och inriktning.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2012, § 292.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 augusti 2012, § 153.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/1050

Svar på motion om rondell vid Skansgatan/Thulegatan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har den 20 december 2011, § 183, lämnat motion om
rondell vid Skansgatan/Thulegatan. Motionären uppmärksammar korsningens dåliga siktförhållanden och problematiken med bilister som måste
stanna mitt i korsningen för att släppa fram södergående trafik.
För att avhjälpa problemet föreslår därför motionären att man anlägger en
rondell i korsningen.
Yttranden
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 5 juni 2012 avstyrkt motionen
med hänvisning till hamn- och gatunämndens yttrande.
Hamn- och gatunämnden har den 28 maj 2012, § 52, beslutat avstyrka motionen om en cirkulationsplats men att ta med andra lämpliga säkerhetshöjande åtgärder, för aktuell korsning, i planeringen av kommande trafikmiljöåtgärder.
Nämnden håller, i sitt yttrande, med motionären om att den problematik som
tidvis uppstår i korsningen beror på att trafikanter kan uppfatta det som
otydligt hur man ska positionera sig i korsningen. Att anlägga en cirkulationsplats skulle dock inte vara en kostnadseffektiv lösning då trafiken i
området är ringa. Hamn- och gatunämnden föreslår istället att man genomför åtgärder innebärande minskning av körytor samt förändringar av vinklar
i korsningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2012, § 293.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 augusti 2012, § 154.
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Dnr KS 2012/0295

Försäljning av fastigheten Kirsten Munck 1 i Halmstad
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna att stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg,
försäljer fastigheten Kirsten Munck 1.

ViviAnne Johansson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Styrelsen i stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg har för
avsikt att försälja fastigheten Kirsten Munck 1. För försäljning krävs enligt
stiftelseurkunden ett godkännande från kommunfullmäktige i Halmstad och
Varberg samt från fullmäktigeförsamlingen i Hallands läns landsting, nuvarande Region Halland. Stiftelsestyrelsen har vid sammanträde den
26 mars 2012 beslutat att inhämta sådana godkännanden inför en kommande
försäljning av fastigheten.
Hallands museiförening köpte fastigheten 1917 med avsikt att där inrymma
ett museum. Genom bildandet av stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad
och Varberg kom fastigheten att överföras till stiftelsen. Fastigheten, som
har ett stort renoveringsbehov, är av Skatteverket klassad som en kommersiell fastighet och ingen museiverksamhet bedrivs i fastigheten.
Anledningen till den tänkta försäljningen är renoveringsbehovet och den
omständigheten att fastigheten inte används i den museala verksamheten.
Det frigjorda kapitalet kan då användas till en nödvändig renovering och
utbyggnad av museibyggnaden på Tollsgatan till gagn för verksamheten.
Stiftelsestyrelsen har inhämtad yttranden från sakkunniga inför en eventuell
försäljning som pekar mot att utöver godkännande från berörda fullmäktigeförsamlingar, behövs i vart fall ett godkännande från tillsynsmyndigheten.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 29 maj 2012 inget att
erinra mot en försäljning av fastigheten Kirsten Munck 1.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2012, § 303.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 augusti 2012, § 156.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0335

Arrendekontrakt för Tvååkers IF
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun
arrenderar ut del av fastigheten Varberg Tvååker 12:66 för en tid om
10 år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för fotbollsanläggningen i Tvååker.
Förvaltningen genomför en flytt av den större gräsplanen i nordväst, till ett
något västligare läge.
I och med flytten av ovanstående plan, frigörs ett område stort nog att
rymma en ny sjumannaplan. Tvååkers IF önskar arrendera det frigjorda utrymmet av Varbergs kommun för att där kunna anlägga en konstgräsplan.
Idrottsområdet, till resterande del, är upplåtet till Tvååkers IF med ett tillhörande årligt skötselbidrag från kultur och fritidsförvaltningen. Avsikten är
att konstgräsplanen efter tio års tid, då arrendet löper ut, tillförs kultur och
fritidsförvaltningens anläggningar. Tvååkers IF erbjuds sedan nyttja idrottsområdet i sin helhet, på villkor som parterna kommer överens om.
Arrendekontraktet omfattar en tid om tio år, 1 juli 2012—30 juni 2022, utan
rätt till förlängning och utan uppsägningstid. Markområdet har avgiftsbelagts i enlighet med gällande tariff för ideella föreningar. Kontraktets
innehåll, med klausul om övertagande av kontgräsplan, har godkänts av
Tvååkers IF och kultur och fritidsförvaltningen.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 juli 2012 föreslagit att upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun arrenderar ut del av
fastigheten Varberg Tvååker 12:66 för en tid om 10 år godkänns.
Arrendekontraktet skapar förutsättningar för tillkomsten av en ny fotbollsplan, genom Tvååkers IF:s försorg. Förvaltningen av planen säkras genom
kultur och fritidsförvaltningens medverkan, då ägandet och ansvaret överförs på dem efter att arrendetiden löpt ut. Gräsplanen inkorporeras vid
arrendetidens slut i idrottsanläggningen och upplåts sedan till Tvååkers IF
med tillhörande skötselbidrag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2012, § 297, och då
kommit överens om att återremittera ärendet.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 augusti 2012, § 334.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 augusti 2012, § 173.
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Dnr KS 2011/0873

Information om hamnfrågan
I kommunfullmäktige den 19 juni 2012, § 95, framgår att kommunstyrelsen
ska presentera förslaget för kommunfullmäktige i september 2012.
Kommunstyrelsens ordförande informerar om hanteringsordning för ärendet
om sammanslagning av hamnbolagen, Halmstad Hamn AB och Varbergs
Hamn AB, intentionsavtal, Hallands hamnar AB.
Ärendet behandlas i kommunstyrelsen den 25 september 2012.
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