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Dnr KS 2013/0433

Motion om lägenheter för ungdomar som de har råd med –
ändrade ägardirektiv, Varbergs Bostads AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stefan Stenberg (C) har den 11 september 2013 lämnat motion om lägenheter för ungdomar som de har råd med – ändrade ägardirektiv, Varbergs
Bostads AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-09-17

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 88

4

Dnr KS 2013/0442

Motion från Turid Ravlo Svensson (S) om förtur till lägenheter för ungdomar som är folkbokförda i Varberg och ett
smidigare kösystem
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Turid Ravlo Svensson (S) har den 17 september 2013 lämnat motion om
förtur till lägenheter för ungdomar som är folkbokförda i Varberg och ett
smidigare kösystem.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Begäran om röstsammanräkning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Josefin Andersson (MP) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige
 hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny ledamot
och i förekommande fall ny ersättare för miljöpartiet i Varbergs kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Josefin Andersson (MP) har i skrivelse den 5 september 2013 begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har att begära röstsammanräkning för utseende av ny
ledamot och i förekommande fall ny ersättare för miljöpartiet i Varbergs
kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Josefin Andersson
Länsstyrelsen
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2012/0167

Val av ersättare till förbundsdirektionen för kommunalförbundet Räddningstjänst Väst
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Göran Sandberg (S) från uppdraget som ersättare till direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänst Väst
 utse Göran Ericsson (S) som ny ersättare till direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänst Väst.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 15 maj 2012, § 79, beslutat att Varbergs och
Falkenbergs kommuner tillsammans bildar ett kommunalförbund, Räddningstjänsten Väst från den 1 januari 2013.
Kommunfullmäktige har utsett tre ordinarie ledamöter och tre ersättare att
ingå i direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst. Enligt
kommunallagen 4 kap 23 a § får till ledamot och ersättare endast väljas den
som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktigeförsamling.
Då ersättaren Göran Sandberg (S) inte är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige måste en ny ersättare i direktionen utses.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Göran Sandberg
Göran Ericsson
Räddningstjänsten Väst
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kf § 91

Muntlig rapport från kommunens revisorer över nyligen
utförda granskningar
Rune Andersson (S), kommunrevisionen, presenterar nyligen utförda
granskningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0287

Finansrapport per 30 april 2013
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒ godkänna finansrapport per 30 april 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkoncernens skulder har ökat med drygt 300 mnkr till 2,4 mdkr och
snitträntan har sjunkit till 3,26 %. Räntebindningstiden har minskat till
4,3 år och kapitalbindningstiden har ökat till drygt 3 år.
Skuldportföljen ligger inom det mandat som beslutad finanspolicy medger
samt inom beslutad låneram för 2013.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 31 maj 2013 föreslagit att
finansrapport per 30 april 2013 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni 2013, § 227.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 juni 2013, § 107.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0338

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv
 reservering av överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010 tillåts i
Varbergs kommun
 resultatutjämningsreservens ingående balans år 2013 från åren 20102012 ska vara 212 223 tkr, i enlighet med beslutade riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Jana Nilsson (S) anmäler reservation från Socialdemokraternas ledamöter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Jörgen Warborn (M) med instämmande av Harald Lagerstedt (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jana Nilsson (S) yrkar att femte punkten under rubriken God ekonomisk
hushållning i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv ändras till:
Varbergs kommun ska vara en attraktiv kommun genom att ha en god ekonomi och bra verksamhet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkanden 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) yrkande.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
33 röster för och 28 emot.
Ja röstar Jörgen Warborn (M), Annsofi Aurell (M), Gösta Bergenheim (M),
Lennart Andrén (M), Nevrie B Suleyman (M), Micael Åkesson (M), Mats
Eriksson (M), Johan Högberg (M), Marita Johansson (M), Ann-Charlotte
Stenkil (M), Lena Andersson (M), Lenor Andersson (M), Kaarina
Andersson (M), Gösta Alness (M), Martin Svensson (M), Claus Öberg (M),
Margit Kastberg (M), Cia Tiberg (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), Mattias Ahlström (FP), Michael Bonde (FP),
Margareta Lorentzen (FP), Lilith Svensson (KD), Kerstin Hurtig (KD), Erik
Hellsborn (SD) och Jörgen Pejle (SD).
Nej röstar Jana Nilsson (S), Turid Ravlo-Svensson (S), Inger Karlsson (S),
Magnus Niklasson (S), Jeanette Qvist (S), Anita Hansen (S), Carlos Paredes
(S), Lennart Isaksson (S), Ulla Svenson (S), Peter Stoltz (S), Linda
Berggren (S), Vivi-Anne Karlsson (S), Morgan Fagerström (S), Göran Stark
(S), Göran Ericsson (S), Ewa Klang (S), Gösta Johansson (S), Hans
Bengtsson (S), Roland Ryberg (S), Adelina Sejdijaj (S), Freddy Jensen (V),
Hans Wieslander (V), Stefan Edlund (MP), Pierre Ringborg (MP), EvaLena Repfennig (MP), Karin Ekeborg (MP), Nils-Erik Dahlgren (SPI) och
Eystein Stig (SPI).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa
betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter
under en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner som
tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Hanteringen ska
framgå av riktlinjer om god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska
besluta om.
Resultatutjämningsreserver gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att
täcka underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur.
Vid införandet finns en möjlighet att reservera medel avseende överskott
upparbetade under perioden 2010-2012 om fullmäktige beslutar om det
under 2013.
Varbergs kommun avser att utnyttja den nya lagstiftningen som medför
införande av kommunal resultatutjämningsreserv. Ett förslag till riktlinjer
för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserver
har tagits fram.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 3 juli 2013 föreslagit att
 anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv
 reservering av överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010 tillåts i
Varbergs kommun
 resultatutjämningsreservens ingående balans år 2013 från åren 20102012 ska vara 212 223 tkr, i enlighet med beslutade riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 281.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 augusti 2013, § 138.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Reservation från den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen i
ärende" Riktlinjer för god ekonomisk hushållning", KF 130917

Vi reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut att i "Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv" under rubriken "God ekonomisk
hushållning" skriva in som målsättning att vi skall ha låg kommunalskatt. Vår uppfattning är
att kommunens främsta uppgift är att genom god ekonomisk hushållning se till att vi har en
bra verksamhet. Detta förde vi fram i KSAU där vi föreslog att texten skulle bli "Varbergs
kommun skall vara en attraktiv kommun genom att ha en god ekonomi och en bra
verksamhet" istället för "en god ekonomi och låg skatt". Tyvärr fick vi inte gehör för förslaget
att stryka låg skatt.
Bakgrunden till vårt förslag är att Varbergs kommun står inför stora utmaningar de närmaste
åren. Inom Skola, Fritidsverksamhet och Förskola ökar barngrupperna och personalen får en
allt tuffare situation. Inom Äldreomsorgen är situationen densamma. Många vittnar om att
personalen inte hinner med att ta hand om våra äldre utan tvingas att bara göra det allra
nödvändigaste och knappt det.
Samtidigt står kommunen inför stora investeringar. Det handlar bl.a. om flera skolor och upp
emot 50 förskoleavdelningar under de närmaste åren. Det handlar om att vi har en alldeles för
liten simanläggning, vi saknar en friidrottshall som utlovats i flera clece1mier, vi saknar övriga
lokalytor för idrott och mycket mer
Vår uppfattning är att vi måste klara helheten av detta i kommunen och då är det inte
trovärdigt att skriva in låg skatt som en av de främsta målsättningarna. De olika saker som
nämnts ovan är sådant vi Socialdemokrater vill ktuma leva upp till och förändra och då krävs
det finansi ering, både från staten och kommunen. Den borgerliga majoriteten säger att de vill
genomföra samma saker som oss, men om både stat och kommun lägger de kommunala
inkomsterna på lägsta nivå och till och med sänker skatterna försvi1mer trovärdigheten helt.
Hur skall helheten finansieras om vi skall behålla en generell välfärd?

Varber;-rs knrn1.i1111
Kommtms tyr;_·Jc·c.·n

2013 -09- 2 6
För elen Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

, ~:, ~.L---~

~-- --------------------------------- ------Jana Nilsson
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Dnr KS 2013/0330

Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 fastställa hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn år 2014 och
tillsvidare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden har den 24 juni 2013, § 50, beslutat att till kommunfullmäktige för antagande lämnat förslag till reviderad hamntaxa för
Träslövsläges hamn.
Förslaget innebär en uppräkning från föregående års taxa med ca 3 %,
undantaget fasta båtplatser. För fasta båtplatser innebär förslaget en ökning
med ca 10 %.
Avgiften för vinteruppställning av båtar inom hamnområdet ökar med 28 %.
Arrendena är sedan tidigare beslut bestämda för 2013 och tillsvidare.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 283.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 augusti 2013, § 139.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Hamn- och gatunämnden
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0331

Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 fastställa hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn år 2014 och tillsvidare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden har den 24 juni 2013, § 49, beslutat att till kommunfullmäktige för antagande lämnat förslag till reviderad taxa för
Varbergs hamn.
Förslaget innebär en uppräkning från föregående års taxa med ca 3 %
undantaget fasta båtplatser. För fasta båtplatser har en stegvis ökning för att
ligga i nivå med Getteröns småbåtsklubb fortsatt, skillnaden från föregående
års taxa innebär därför en ökning med mellan 7-24%.
Bogserbåtstaxan har tagits bort eftersom B/B Magnus, enligt fullmäktigebeslut den 16 oktober 2012 har övergått i Hallands Hamnar Varberg AB
ägo.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 284.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 augusti 2013, § 140.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Hamn- och gatunämnden
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0052

Pensionsmedelspolicy
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta pensionsmedelspolicy för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har sedan 1998 avsatt medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning. Förvaltningen skall ge kommunen förbättrade möjligheter att på stabilt sätt kunna möta kommande pensionsutbetalningar och
likviditetsbelastning. Per den 30 april 2013 var det 195,4 mnkr avsatt och en
placerad volym om 167,1 mnkr.
Befintlig pensionsmedelspolicy är från den 19 januari 2010 och i den beskrivs det att en översyn gällande uppdatering ska göras minst vart fjärde år.
Under de senaste tre åren har det tillkommit nya lagar, regler, marknader,
produkter och ratingkriterier som påverkar förvaltningen och regler för detta
behöver inarbetas i policyn.
Policyn klarlägger förvaltningens förhållningssätt till rapportering, diskretionär förvaltning, mål, tillgångsslag, limiter och valuta. Den nya policyn
bygger på befintlig policys grund och värderingar, bl.a. med lågt risktagande
och ansvarsfulla placeringar, men är nu uppdaterad med marknadens nya
villkor.
Yttrande
Ekonomikontoret har med tjänsteutlåtande den 4 juli 2013 lämnat förslag till
en ny pensionsmedelspolicy. Den tydliggör vilka produkter och limiter som
accepteras och speglar dagens marknadsförhållande bättre. Dessutom beskrivs det hur kommunen strategiskt ska jobba med återlån av medel till
kommunens investeringsverksamhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 285.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 augusti 2013, § 141.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 97
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Dnr KS 2013/0208

Revidering av villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒

anta villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar.

Erik Hellsborn (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden har den 8 april 2013, § 23, reviderat bestämmelser
om tillämpningsföreskrifter för bidrag till enskild väghållning inom
Varbergs kommun från 1995.
I bestämmelserna från 1995 fanns ett bidrag som hette redskapsbidrag, vilket har tagits bort och i övrigt är ändringarna rent språkliga.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 maj 2013 föreslagit att villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar antas.
Planeringskontoret har inga synpunkter på revideringen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni 2013, § 228.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 juni 2013, § 114.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Hamn- och gatunämnden
Ekonomikontoret
Planeringskontoret
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Dnr KS 2012/0623

Fritidshusutredning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒

godkänna förslag till fritidshusutredning daterad 11 juni 2013

‒

ge planeringskontoret i uppdrag att initiera förstudier för genomförande
av ökade byggrätter enligt fritidshusutredningen för Bua strand, Östra
Årnäs, Kråkeberg, Västra Tången, Trönningenäs, Getterön och Torstorp

‒

som generell riktlinje föreslå 150 m2 som maximal byggrätt. Försiktighet i strandnära och visuellt utsatta lägen ska beaktas i förstudier för
respektive område. Högre byggrätter kan medges på Bua strand, Östra
Årnäs, Torstorp och Trönningenäs.

‒

i förstudier för respektive område särskilt belysa frågor kring t.ex. behov
av förbättrad vägstandard och säkerhetshöjande åtgärder, vilka även
identifieras i samband med pågående översyn av huvudmannaskapet för
vägar med enskilt huvudmannaskap

‒

standardhöjningar på t.ex. vägnät etc. som bedöms nödvändiga för att
kunna genomföra ökad byggrätt och därmed ökad permanentbosättning,
skall bekostas av fastighetsägarna

‒

ge planeringskontoret i uppdrag att i samråd med stadsbyggnadskontoret
ta fram en tidsplan för i vilken ordning planändringarna ska göras och i
vilken omfattning förstudie ska göras för respektive område.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkande
Jörgen Warborn (M) med instämmande av Jana Nilsson (S), Harald
Lagerstedt (C) och Lilith Svensson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Fritidshusutredningen är ett följduppdrag från översiktsplanen för Varberg,
ÖP 2010. Uppdraget är att ”Genomföra en översyn av byggrätterna i kommunens fritidshusområden i syfte att klarlägga möjligheterna och lämpligheten av ett ökat helårsboende i valda områden”.

Forts.
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Utredningen har identifierat sex kriterier för ökad byggrätt:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Närhet till stadsområdet eller serviceort, alternativt ha potential för
att kunna utveckla serviceunderlag lokalt
Närhet till kollektivtrafikstråk, alternativt ha potential att bilda underlag
för kollektivtrafik
Ha utbyggt kommunalt vatten och avlopp och ingå i VA-kollektivets
verksamhetsområde
Ha tomtstorlekar på ca 800 m2 eller mer, för att medge större byggrätter
Att området i sin helhet kan erbjuda människor ett praktiskt och socialt
vardagsliv i en attraktiv boendemiljö
Inte innebära negativ påverkan på höga naturvärden.

Förekomsten av områden vars funktion utpekats för fritidsboende är något
som under 1900-talets andra hälft skapat särskild karaktär i den halländska
kustzonen och präglat generationer av besökare och fastboende. I ett bebyggelseperspektiv är dessa områden ofta av småskalig karaktär och medger
endast delvis möjligheter att bosätta sig permanent. Ofta krävs utökad byggrätt, om tomtens storlek medger detta. Avsaknad av kommunal och kommersiell service, brister i vägnät, gatubelysning, m.m. är andra aspekter som
minskar intresset för fler att bosätta sig i områdena. Kommunen har byggt ut
vatten och avlopp i de flesta områdena. Övriga anläggningar som t.ex. vägar
och dagvattensystem förvaltas av de boende genom vägsamfällighet eller
andra samverkansformer. Kommunen bidrar ekonomiskt på olika sätt till
vägföreningar. Sammantaget är ansvarsfrågan för vägar och dagvatten otydlig.
Yttrande
Arbetsutskottet har den 30 april 2013, § 174, beslutat återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 31 maj 2013 föreslagit att
1. godkänna förslag till fritidshusutredning daterad 11 juni 2013
2. ge planeringskontoret i uppdrag att initiera förstudier för genomförande
av ökade byggrätter enligt fritidshusutredningen för Bua strand, Östra
Årnäs, Kråkeberg, Västra Tången, Trönningenäs, Getterön och Torstorp
3. som generell riktlinje föreslå 150 m2 som maximal byggrätt. Undantag
ska motiveras utifrån hänsyn till platsens förutsättningar och försiktighet
i strandnära och visuellt utsatta lägen, och får belysas i förstudier för
respektive område. Högre byggrätter kan medges på Bua strand, Östra
Årnäs, Torstorp och Trönningenäs.
4. i förstudier för respektive område särskilt belysa frågor kring t.ex. behov
av förbättrad vägstandard och säkerhetshöjande åtgärder, vilka även
identifieras i samband med pågående översyn av huvudmannaskapet för
vägar med enskilt huvudmannaskap
5. standardhöjningar på t.ex. vägnät etc. som bedöms nödvändiga för att
kunna genomföra ökad byggrätt och därmed ökad permanentbosättning,
skall bekostas av fastighetsägarna
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Utredningen föreslår att områdena Bua strand, Östra Årnäs, Kråkeberg,
Västra Tången, Trönningenäs, Getterön och Torstorp bedöms lämpliga för
helårsboende enligt de kriterier som identifierats. Områdena har god tillgänglighet antingen till stadsområdet eller serviceorterna Bua och Rolfstorp,
eller ingår i en större bebyggelsestruktur (Östra Årnäs, Kärradal, Tångaberg). De föreslagna områdena har tomter på 800 m2 eller mer och bedöms
kunna rymma större byggrätter utan att områdena ska upplevas för tätbebyggda.
Generellt föreslås 150 m2 byggrätt. I vissa känsliga, mycket strandnära områden, t.ex. på Getterön och Västra Tången kan en något lägre byggrätt bli
aktuell.
Högre byggrätter kan medges på Bua strand, Östra Årnäs, Torstorp och
Trönningenäs.
I föreslagna områden ska behov av förbättrad vägstandard och säkerhetshöjande åtgärder identifieras i samband med pågående utredning om översyn av vägar med enskilt huvudmannaskap. Standardhöjningar på t.ex. vägnät etc. som bedöms nödvändiga för att kunna genomföra en utökning av
byggrätter, och därmed leder till ökad grad av permanentbosättning, skall
bekostas av fastighetsägarna.
Utredningens förslag om utökad byggrätt får konsekvenser för flera övergripande processer i samhällsbyggandet. Dessa konsekvenser ska samordnas
i förstudier enligt den investeringsprocess som förvaltningarna numera arbetar efter. Utredningen presenterar genom sitt förslag ett åtgärdsval som
bör brytas ner i konsekvensanalyser för respektive område. I dessa förstudier behandlas behov av investeringar som får kommunekonomiska konsekvenser, exempelvis investeringar i infrastruktur samt barn- och äldreomsorg. Förstudierna samordnas och projektleds genom planeringskontoret,
i samverkan med berörda förvaltningar och bolag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni 2013, § 230.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 juni 2013, § 115.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Planeringskontoret
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 99

Sammanträdesprotokoll
2013-09-17

19

Dnr KS 2013/0209

Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kommuns utemiljö
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒

anta förslag till Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk
mångfald i Varbergs kommun

‒

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nämndövergripande förslag till principer gällande kompensation av förlorade värden till följd av
exploatering eller förändrad markanvändning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Ann-Charlotte Stenkil (M) med instämmande av Lilith Svensson (KD),
Michael Bonde (FP), Harald Lagerstedt (C), Jana Nilsson (S), Stefan Edlund
(MP), Karin Ekeborg (MP) och Eva-Lena Repfennig (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Simma, lek och svärma. Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kommun, är en fördjupning av kommunens
Översiktsplan 2010 och har tagits fram av hamn- och gatuförvaltningen på
uppdrag av kommunfullmäktige.
Strategin är uppbyggd av fem delstrategier, som i sin tur består av vardera
fem eller sex riktlinjer. Sammantaget beskriver dessa delstrategier och riktlinjer viktiga och angelägna områden att hantera i kommunens arbete med
aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 29 maj 2013 föreslagit att
‒ anta förslag till Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk
mångfald i Varbergs kommun
‒ ge lämplig nämnd i uppdrag att ta fram ett nämndövergripande förslag
till principer gällande kompensation av förlorade värden till följd av
exploatering eller förändrad markanvändning samt avsätta resurser för
ett sådant arbete
Planeringskontoret ser ett stort behov av en strategi med detta innehåll, för
att kommunen på ett framsynt och kreativt sätt ska ha förutsättningar att
arbeta med den viktiga frågan om utemiljöer och biologisk mångfald. Planeringskontoret bedömer att strategin har en inriktning och en utformning som
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på ett bra sätt lever upp till detta. Den har även en tydlig koppling till andra
styrande dokument, som Vision 2025 och översiktsplanen.
Planeringskontoret instämmer också i att principer för kompensation av
förlorade värden vore önskvärt. Genom ett sådant arbete, som redan bedrivs
i flera kommuner, kan man minska de negativa effekterna av exploateringar.
Arbetsutskottet har den 11 juni 2013, § 231, beslutat att
‒ ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nämndövergripande förslag till principer gällande kompensation av förlorade värden till följd av
exploatering eller förändrad markanvändning.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 juni 2013, § 116.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen
Planeringskontoret
Hamn- och gatunämnden
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Dnr KS 2013/0379

Bildande av ett gemensamt utvecklingsbolag för Varbergs
kommun och dess näringsliv
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 tillsammans med föreningen Marknad Varberg driva ett gemensamt
utvecklingsbolag, med start 1 januari 2014
 utse Jörgen Warborn (M), Jana Nilsson (S) och Harald Lagerstedt (C) att
ingå i en arbetsgrupp som ska ha till uppgift att precisera hur det
gemensamma bolaget och dess styrdokument ska utformas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Jörgen Warborn (M) med instämmande av Jana Nilsson (S) och Johan
Högberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Harald Lagerstedt (C) med instämmande av Christofer Bergenblock (C)
yrkar att första att-satsen ändras till
 tillsammans med näringslivet i Varbergs kommun driva ett gemensamt
utvecklingsbolag med start 1 januari 2014.
I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nils-Erik Dahlgren (SPI) yrkar att ärendet återremitteras för att klargöra
bolagets omfattning i underlaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag
respektive Harald Lagerstedts (C) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har i nära samarbete med det privata näringslivet i kommunen bedrivit näringslivsfrågor och turismnäring. Samarbetet har till stor
del varit baserat på ett avtal och föreningsbidrag till föreningen Marknad
Varberg. Föreningen har i sin tur bedrivit verksamhet genom sitt bolag
Marknad Varberg AB. Parterna har nu enats om att formalisera det gemensamma arbetet på ett sätt som tydliggör parternas gemensamma vilja. Detta
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sker nu genom bildandet av ett gemensamt utvecklingsbolag för Varbergs
kommun och dess näringsliv.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2013 föreslagit att
 tillsammans med föreningen Marknad Varberg driva ett gemensamt
utvecklingsbolag, med start 1 januari 2014
 utse tre ledamöter att ingå i en arbetsgrupp som ska ha till uppgift att
precisera hur det gemensamma bolaget och dess styrdokument ska
utformas.
Det är förvaltningens uppfattning att en gemensam bolagsbildning där
kommunen har det bestämmande inflytandet möjliggör ett fortsatt gynnsamt
samarbete mellan kommunen och det privata näringslivet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 augusti 2013, § 298, och då
kommit överens om att redovisa ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 augusti 2013, § 131.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Kommunledningskontoret
De valda
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Dnr KS 2013/0156

Svar på motion om förbättrat kommunalt omhändertagande
av brottsutsatta personer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Freddy Jensen (V) yrkar att beslutet ändras från att avslå till att motionen
anses besvarad.
Lena Andersson (M) 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
Freddy Jensen (V) har i kommunfullmäktige den 19 mars 2013, 27, lämnat
motion där han föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten för kommunen att, inom kommunens verksamhet, hjälpa och stödja
brottsdrabbade kommuninvånare.
Socialnämnden har i yttrande den 20 juni 2013, § 128, föreslagit att motionen ska avstyrkas. I yttrandet anges att socialnämnden har ett ansvar att
verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och
hjälp. Den kunskap och erfarenhet av att möta människor i utsatta situationer, som socialtjänstens företrädare har, är viktig för att tillgodose brottsoffers behov av information och hjälp. Frivilligorganisationers arbete är ett
viktigt komplement till socialnämndens verksamhet, som dock inte fråntar
nämnden dess ansvar för insatserna och deras kvalitet. Då kommunen redan
idag arbetar aktivt med brottsutsatta föreslår nämnden att motionen
avstyrks.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 1 juli 2013 föreslagit,
med hänvisning till socialnämndens yttrande, att motionen avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 274.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 augusti 2013, § 133.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Socialnämnden
Kommunledningskontoret
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Dnr KS 2012/0578

Svar på motion om begränsning av lastbilstrafik i Varbergs
centrum
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
‒

bifalla motionens första att-sats genom att ge hamn- och gatunämnden i
uppdrag att hantera frågan i det fortsatta arbetet med trafikstrategin

‒ avslå motionens andra att-sats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Jana Nilsson (S) anmäler reservation från Socialdemokraternas ledamöter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Jana Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) med instämmande av Johan Högberg (M) och
Jörgen Warborn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
39 röster för och 22 emot.
Ja röstar Jörgen Warborn (M), Annsofi Aurell (M), Gösta Bergenheim (M),
Lennart Andrén (M), Nevrie B Suleyman (M), Micael Åkesson (M), Mats
Eriksson (M), Johan Högberg (M), Marita Johansson (M), Ann-Charlotte
Stenkil (M), Lena Andersson (M), Lenor Andersson (M), Kaarina
Andersson (M), Gösta Alness (M), Martin Svensson (M), Claus Öberg (M),
Margit Kastberg (M), Cia Tiberg (M), Harald Lagerstedt (C), ViviAnne
Johansson (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer Bergenblock (C),
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Stefan Stenberg (C), Karolina Mourou (C), Susanna Thunberg (C),
Marianne Nord Lyngdorf (FP), Mattias Ahlström (FP), Michael Bonde (FP),
Margareta Lorentzen (FP), Lilith Svensson (KD), Kerstin Hurtig (KD),
Stefan Edlund (MP), Pierre Ringborg (MP), Eva-Lena Repfennig (MP),
Karin Ekeborg (MP), Erik Hellsborn (SD), Jörgen Pejle (SD), Nils-Erik
Dahlgren (SPI) och Eystein Stig (SPI).
Nej röstar Jana Nilsson (S), Turid Ravlo-Svensson (S), Inger Karlsson (S),
Magnus Niklasson (S), Jeanette Qvist (S), Anita Hansen (S), Carlos Paredes
(S), Lennart Isaksson (S), Ulla Svenson (S), Peter Stoltz (S), Linda
Berggren (S), Vivi-Anne Karlsson (S), Morgan Fagerström (S), Göran Stark
(S), Göran Ericsson (S), Ewa Klang (S), Gösta Johansson (S), Hans
Bengtsson (S), Roland Ryberg (S), Adelina Sejdijaj (S), Freddy Jensen (V),
Hans Wieslander (V),
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jana Nilsson (S) har i kommunfullmäktige den 20 november 2012, § 153,
lämnat motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
‒ utreda hur och inom vilket område vi kan tidsbegränsa lastbilstrafiken i
innerstaden
‒ därefter genomföra tidsbegränsning av lastbilstrafik inom det område
som utredningen finner möjligt, så att lossning och lastning koncentreras
till tider då affärer och restauranger är stängda.
Motionären anser att det bästa hade varit om ett generellt förbud för lastbilstrafik kan införas i området innanför Vallgatorna, t.ex. efter kl.10 på
dagen. Samtidigt bör det finnas en tid då lastbilar tidigast får köra in och
påbörja lastning/lossning i centrum. Ett förslag är att lastning och lossning
kan koncentreras till tiderna mellan kl. 7 och kl. 10. Motionären anser att en
utredning bör kunna visa om vissa verksamheter behöver undantas eller om
tidsintervallet bör vara annorlunda än det föreslagna.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 14 juni 2013 föreslagit att
‒ motionen avslås
‒ hamn- och gatunämnden får i uppdrag att beakta intentionerna i motionen i det fortsatta arbetet med trafikstrategin.
De flesta nämnder, bolag och övriga intressenter är positiva till att en utredning om begränsningar av lastbilstrafiken i innerstaden genomförs. De
främsta motiven för en utredning är att trafiken bör koncentreras till de tider
då färre människor rör sig i området då detta skapar en mer välkomnande
stad. Flertalet lyfter dock fram att det kan uppstå vissa problem med en begränsning i trafiken, exempelvis föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnen att
förslaget ska kompletteras med avstegsprinciper för vissa verksamheter som
inte ska beröras av tidsbegränsningen. Det finns även förslag på att en begränsning bör nås frivillig väg snarare än genom regelverk.
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Ett arbete med att ta fram en trafikplan/trafikstrategi pågår för närvarande på
hamn- och gatuförvaltningen. Strategin kommer bl.a. att beröra parkering
och godstransporter. Med anledning av detta arbete anser planeringskontoret
att resultatet från trafikstrategin bör inväntas innan begränsningar i lastbilstrafiken utreds ytterligare.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 juni 2013, § 254.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 augusti 2013, § 134.
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Protokollsutdrag: Hamn- och gatunämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Planeringskontoret
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Datum

Reservation från den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen i
ärende" Svar på motion om begränsning av lastbilstrafiken i Varbergs
centrum", KF 130917

Vi reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut att avslå vår motions andra att-sats. Våra
förslag var att "Utreda hur och inom vilket område vi kan tidsbegränsa lastbilstrafiken i
innerstaden" och "Därefter genomföra tidsbegränsning av lastbilstrafik inom det område som
utredningen filmer möjligt, så att lossning och lastning koncentreras till tider då affärer och
restauranger är stängda".
Vår ambition med motionen var att minska lastbilstrafiken i staden när affärer och
restauranger är öppna och då framförallt i de stråk där det finns mycket affärer och
restauranger. Även om det finns vissa regler idag så är det uppenbart att dessa inte efterföljs
och vi tycker dessutom att det films fler gator än bara våra gågator där ett förbud borde gälla.
Vi menar att det det hade varit bra både för miljön, för trivseln och även för näringsidkarna
om lossni ng och lastning inom det område där det foms mycket affärer och restauranger,
kunde koncentreras till tider då dessa är stängda, även om det säkert måste göras vissa
undantag för att få det att fungera för näringsidkarna.
Vi tycker att det är bra att fullmäktige går med på att det görs en utredning inom vilket
område vi kan tidsbegränsa lastbilstrafiken, men vi har svårt att förstå att majoriteten i
fullmäktige inte vill koncentrera lastbilstrafiken till de tider då affärer och restauranger är
stängda.

Varbergs konimua
KommunSl) n.:lscn

2013 -09- 2 6
För den Socialdemokratiska konummfullmäktigegruppen

< /d/---~

~-~----~---------:__________ ________ _
Jana Nilsson

Dnr../(Ja(.~/f&,f_U-:/ 7
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Dnr KS 2013/0285

Bostadsarrenden i Apelviken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 erbjuda arrendatorer till kommunalt ägda arrendetomter, upplåtna med
ändamålet fritidsändamål, i Apelviken, att friköpa sin arrenderätt
 uppdra åt planeringskontoret att beställa värdering av arrendetomter
inom detaljplan 325, Norra Apelviken.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Fritidshusen i Apelviken är uppförda på ofri grund med grund i arrenderätt.
Varbergs kommun arrenderar ut 297 tomter för ändamålet fritidsändamål i
området Apelviken.
Varbergs kommun har, sedan 2006, arbetat strategiskt för att marknadsanpassa arrendeavgifterna för bostadsarrenden på kommunal mark. Den
genomförda höjningen av arrendeavgiften för bostadsarrenden i Apelviken
har resulterat i många friköpsförfrågningar från arrendatorer i området.
Planeringskontoret lyfter frågan om försäljning av arrendetomterna i Apelviken med grund i de förfrågningar som inkommit och det faktum att
markanvändningen sedan länge har varit bestämd genom gällande detaljplaner.
Arrendetomterna avstyckas till egna fastigheter och erbjuds sedan arrendatorerna för friköp. Den som inte vill köpa sin arrendetomt, fortsätter arrendera den enligt rådande villkor.
Arrendetomterna släpps till friköp i olika etapper. Arrendetomterna inom
detaljplan 325 kommer att säljas i första omgången efter värdering.
Arrendetomter, inom detaljplan 255 och 341-1, som inte kan avstyckas till
egna fastigheter ska istället fastighetsbildas att omfatta hela det område som
är anspråkstaget av fritidshusbebyggelse.
Försäljning av arrendetomter inom detaljplan 341-1, 341-2 och 255 ska
föregås av en dagvattenutredning.
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Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 maj 2013 föreslagit att
‒ försäljning av tomter upplåtna med arrende för ändamålet fritidsändamål
i Apelviken godkänns.
‒ planeringskontoret får i uppdrag att beställa värdering av arrendetomter
inom detaljplan 347, Norra Apelviken.
Apelviken är ett populärt fritidshusområde och ett välbesökt semestermål.
Varbergs kommun har arrenderat ut tomter för ändamålet sedan mitten av
60-talet och befäst markanvändningen genom de detaljplaner som upprättats. Även den fritidshusutredning som nyligen tagits fram, fastslår att
Apelviken fortsättningsvis ska ha karaktären av ett fritidshusområde.
Arrendenämnden har nyligen beslutat att ett förbud mot helårsboende i de
kontrakt som reglerar villkoren mellan kommun och arrendator, inte får användas. En förändring av fridshusområdet Apelvikens karaktär styrs således
helt genom de detaljplaner som har upprättats.
Det finns inget syfte för kommunen att, efter att markfrågorna kopplade till
spårområde och detaljplan för Apelviksstrand har konkretiserats, behålla
marken i sin ägo.
Arbetsutskottet har den 11 juni 2013, § 229, beslutat att återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 24 juli 2013 föreslagit att
 erbjuda arrendatorer till kommunalt ägda arrendetomter, upplåtna med
ändamålet fritidsändamål, i Apelviken, att friköpa sin arrenderätt
 planeringskontoret får i uppdrag att beställa värdering av arrendetomter
inom detaljplan 325, Norra Apelviken.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 266.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 augusti 2013, § 135.
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Ekonomikontoret
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Dnr KS 2013/0355

Begäran att överföra medel för fortsatt drift av Karl Gustav
Idrottshall
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 utöka kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2014 med 150 tkr
 uppdra åt kultur-och fritidsnämnden att teckna avtal med Karl Gustavs
BK för att de överförda medlen ska tillfalla föreningen såsom bidrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 16 april 2013, § 40, beslutat att lägga ner Karl
Gustavs skola som grundskola från och med 1 juli 2013.
Kommunstyrelsen har den 26 mars 2013, § 35, beslutat att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att i dialog med Karl Gustavs BK skapa förutsättningar för fortsatt verksamhet för idrottshallen i Karl Gustav, se över
möjligheterna till alternativ användning av skollokalerna som kan bidra till
utvecklingen i Karl Gustav, samt ha en dialog med bygdelag m.fl. kring
utvecklingsfrågor i Karl Gustav.
Efter beslut i kommunfullmäktige den 18 oktober 1988, uppfördes idrottshallen av Karl Gustavs BK som byggherre med ett beviljat ränte- och
amorteringsfritt lån. Enligt avtal mellan föreningen och kultur och fritidsnämnden står föreningen för drift och underhåll av idrottshallen och erhåller
årliga bidrag om 40 tkr + 50 tkr. Bokningar av hallen administreras av kultur- och fritidsförvaltningen mot en avgift om 10 % av hyresintäkterna.
På grund av att skolans användning av idrottshallen upphör från och med
den 1 juli 2013 så minskar föreningens hyresintäkt med 150 tkr årligen vilket får konsekvenser för föreningens drift av idrottshallen.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 juli 2013 föreslagit att
 överföra 75 tkr från barn- och utbildningsförvaltningens budgetram till
kultur- och fritidsförvaltningens budgetram för 2013 samt 150 tkr för
plan 2014
 uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att teckna avtal med Karl-Gustavs
BK för att de överförda medlen ska tillfalla föreningen såsom bidrag.
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Kontoret bedömer att föreningen bör kompenseras för hyresbortfallet för att
kunna fortsätta driva idrottshallen. Arbete pågår med föreningen och övriga
förvaltningar för att från 2015 och framåt få till långsiktig hållbar användning av idrottshallen och med det en bra grund för föreningens ekonomi.
Ärendet har samråtts och utarbetats tillsammans med ekonomikontoret, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 272.
Kommunstyrelsen har den 27 augusti 2013, § 136, beslutat att
 utöka kultur- och fritidsnämndens budgetram med 75 tkr för 2013
 kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret
Planeringskontoret
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Dnr KS 2013/0170

Valdistrikts- och valkretsindelning 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 inte slå samman några valdistrikt
 kommunen även under nästa mandatperiod ska vara indelad i två valkretsar
 inte ändra antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige under nästa mandatperiod.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunen är skyldig att se över indelningen av valdistrikt och valkretsar
inför 2014 års val. Samma indelning i valdistrikt och valkretsar kommer att
gälla för både valet till Europaparlamentet och för valen till riksdagen,
kommun- och landstingsfullmäktige. Kommunfullmäktige ska besluta om
indelningen senast den 31 oktober 2013 och därefter fastställs den av länsstyrelsen senast den 1 december 2013.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 4 juni 2013 redovisat bestämmelser och indelningar i valdistrikt och valkretsar.
Valnämnden har den 31 maj 2013, § 1, föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att
 inte slå samman några valdistrikt
 kommunen även under nästa mandatperiod ska vara indelad i två valkretsar
 inte ändra antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige under nästa mandatperiod.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 286.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 augusti 2013, § 148.
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Länsstyrelsen
Valnämnden
Kommunkansliet
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Dnr KS 2013/0194

Arvoden - Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒

anta arvoden för miljö-och hälsoskyddsnämnden enligt följande nivåer:

Miljö-och hälsoskyddsnämnden
Ordförande
25,0%
b/
Vice ordförande
17,5%
b/
Ledamot
1,0%
a/
Ersättare
1,0%
a/
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I samband med att Varbergs kommun och Falkenbergs kommun bildade
Räddningstjänst Väst 1 januari 2013 och därmed ändrade uppdraget för
miljö- och räddningsnämnden till miljö- och hälsoskyddsnämnden har personalutskottet tagit fram ett förslag till ersättningar och arvoden till förtroendevalda i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Förslag om ersättningar och arvoden utgår från ”Bestämmelser och ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2011-2014”.
Yttrande
Personalkontoret har i tjänsteutlåtande den 10 april 2013 föreslagit att arvoden för miljö-och hälsoskyddsnämnden antas enligt följande nivåer:
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
Ordförande
25,0%
Vice ordförande
17,5%
Ledamot
1,0%
Ersättare
1,0%

b/
b/
a/
a/

Varbergs kommun har arvode i förhållande till inkomstbasbelopp, IBB.
Kompletteringarna förslås införas i ”Bestämmelser och ersättningar och
arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2011-2014”.
Personalutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2013, § 27.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-09-17

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

34

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 juni 2013, § 123.
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Prot. utdrag:
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Personalkontoret
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Meddelanden
Dnr KS 2013/0316-1
Revisionsrapport den 18 juni 2013avseende biståndsbedömning inom äldreomsorgen från Varbergs kommuns revisorer.
Dnr KS 2013/0317-1
Revisionsrapport den 18 juni 2013 avseende kommunstyrelsens uppsikt
över bolagen från Varbergs kommuns revisorer.
Dnr KS 2013/0318-1
Revisionsrapport den 18 juni 2013 avseende försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete från Varbergs kommuns revisorer.
Dnr KS 2013/0271-5
Beslut från länsstyrelsen den 1 juli 2013 om entledigande av vigselförrättare.
Dnr KS 2013/0271-6
Beslut från länsstyrelsen den 1 juli 2013 om förordnande av två vigselförrättare t.o.m. den 31 oktober 214.
Dnr KS 2013/0388-1
Revisionsrapport den 28 augusti 2013 om samverkan kring barn som far illa
eller är i riskzonen från Varbergs kommuns revisorer.
Dnr KS 2011/0307-14
Socialdepartementets beslut den 29 augusti 2013 att upphäva kommunstyrelsens beslut att anta detaljplan för Träslövs-Näs 1:75.
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