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Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 

16 september 2014 

 

Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 

881 06, 881 07 eller ks@varberg.se 

 

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webb-

plats. 

 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

Handelspolicy för Varbergs kommun 

Kommunfullmäktige beslutar att anta handelspolicy för Varbergs kommun. 

 

Handelspolicyn kommer att kompletteras med en handelsstrategi för Varbergs 

kommun. 

Samverkansavtal för gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Kommunfullmäktige beslutar att teckna samverkansavtal för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. 

 
Samverkansavtalet grundas på en gemensam strävan att genom utökad samverkan 

erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och attrak-

tivt utbildningsutbud av hög kvalitet. Avtalet syftar också till att genom samverkan 

optimera resursanvändningen och öka kostnadseffektiviteten i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskola. 

Finansrapport per 30 april 2014 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 godkänna finansrapport per 30 april 2014 

 godkänna avsteg från finanspolicyns fastställda maximala kapitalförfall inom 

en given 12 månadersperiod under 2014. 

Borgen till Olsegårdens ridklubb 

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga proprieborgen till Olsegårdens ridklubb 

på högst 385 tkr under fem år. 
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Svar på motion om att Varbergs kommun ska upprätta kostnadsfria och 

trådlösa surfzoner för turister 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till pågående 

aktiviteter inom området. 

 

Erik Hellsborn (SD) har den 25 februari 2014, § 3, lämnat motion om att upprätta 

kostnadsfria och trådlösa surfzoner ur turistsynpunkt på lämpliga platser i 

Varbergs kommun. 

 

Servicenämnden anser att förslaget är i linje med den utveckling som pågår och 

har sedan tidigare påbörjat utvecklingen av möjligheten att erbjuda surfzoner för 

allmänheten.  

Regler för partistöd 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 kommunfullmäktige ska i december varje år besluta om utbetalning av parti-

stöd 

 partistödet ska betalas ut i förskott i januari och uppräknas årligen med för-

ändringen av KPI, konsumentprisindex från 1993 års beslut om nivåer 

 mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att stödet 

har använts för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala 

demokratin 

 granskningsrapport ska lämnas in samtidigt som redovisningen 

 redovisningen ska ske per kalenderår och lämnas in till kommunen senast den 

30 juni året efter det att stödet lämnats 

 om redovisningen och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrel-

sen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år 

 vid fördelning av partistöd endast beakta mandat för vilken en vald ledamot är 

fastställd enligt 14 kap vallagen, inte så kallade tomma stolar 

 om ett parti upphör att vara representerat under ett verksamhetsår ska parti-

stödet inte betalas ut.  

 

I kommunalagen (1991:900) finns bestämmelser för kommunalt partistöd. Den 

1 februari 2014 ändrades kommunallagen vilket bland annat rör kommunernas 

lämnande av partistöd. 

Gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 anta föreliggande reglemente för den med Falkenbergs kommun gemensamma 

nämnden för överförmyndarverksamhet 

 anta föreliggande samverkansavtal mellan Varbergs kommun och Falkenberg 

kommun avseende den gemensamma överförmyndarverksamheten 

 godkänna föreliggande kostnadsreglering för den gemensamma över-

förmyndarverksamheten för tiden fram till den gemensamma nämnden träder i 

kraft den 1 januari 2015. 

 

Kommunfullmäktige i Varberg beslutade den 18 december 2012, § 184, att bilda 

en gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten i Varberg och Falkenberg. 

Under 2013 anställdes en gemensam chef för överförmyndarverksamheten i 

Varberg och Falkenberg och en gemensam nämnd kommer att träda i funktion den 

1 januari 2015.  
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Kommunfullmäktige i Varberg och Falkenberg har att besluta om reglemente, 

samverkansavtal samt kostnadsfördelning i tiden fram till den 1 januari 2015. 

Därefter fördelas kostnaden kommunerna emellan enligt samverkansavtalet. 

Läktartak – Påskbergsvallen 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 köpa takkonstruktionen till ståplatsläktaren på Påskbergsvallen av Varbergs 

BOIS för 1,5 mnkr 

 utöka kommunens investeringsbudget 2014 med 1,5 mnkr avseende förvärvet 

av takkonstruktionen. 

Svar på motion om parkeringsplatser vid vårdcentral, apotek, distrikts-

sköterska och BVC i Veddige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till 

Region Hallands utökning av parkeringsplatser vid vårdcentralen. 

 

ViviAnne Johansson (C) har den 25 februari 2014, § 4, lämnat en motion om att 

snarast anordna tillräckligt antal parkeringsplatser vid vårdcentralen i Veddige för 

att tillgodose det behov som finns.  

Överenskommelse om kommunberedning 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad överenskommelse för 

kommunberedning. 
 

Nu gällande överenskommelse är godkänd av kommunfullmäktige i Laholm, 

Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka samt regionfullmäktige 

vilket gör att det behövs nytt beslut i varje fullmäktige om att godkänna reviderad 

överenskommelse för kommunberedning. 

Antagande av detaljplan, småindustri och omlastningsstation, Spannarp 

19:22 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för industri och omlastnings-

station, Spannarp 19:22, upprättad den 10 november 2011, reviderad den 20 juni 

2012, 12 december 2013 (upphävt) och 21 augusti 2014. 

 

Länsstyrelsen har i beslut den 2 juli 2014 mål nr 403-1846-14 upphävt byggnads-

nämndens beslut den 12 december 2013, § 475. 

 

Skäl för beslutet är formaliafel då detaljplanen har antagits av byggnadsnämnden. 

En detaljplan ska som regel antas av kommunfullmäktige om den är av principiell 

beskaffenhet eller av större vikt. På grund av opinionsyttringen, att planen är av 

relativt stor vikt samt att planen inte är av ringa intresse från allmän synpunkt bör 

planens antagande prövas av kommunfullmäktige. 

 

 
 

 


