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Sammandrag från
25 februari 2014

kommunfullmäktiges

sammanträde

den

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

Kommunfullmäktige beslutar
Svar på motion om att ge medborgarna rätt att lämna medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 20 december 2011, § 182,
lämnat motion om att ge medborgarna rätt att lämna medborgarförslag. I motionen
föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram regler för hur detta ska
hanteras. Datum för ikraftträdande bestäms, när reglerna är godkända av
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen möjlighet att besluta om att införa
medborgarförslag. Medborgarförslag innebär rätt för den som är folkbokförd i
kommunen eller i en kommun inom landstinget att väcka ärenden i fullmäktige
om frågor inom kommunens eller landstingets ansvarsområde. Förslagsrätten
gäller även barn och ungdomar liksom utländska medborgare utan lokal rösträtt.
Det finns flera vägar att välja för att påverka det som händer i Varbergs kommun.
Kommunledningskontorets bedömning är att dialogen med invånarna har utvecklats under senare år och att flera av de metoder som används är snabbare och mer
informella än medborgarförslag. Delaktighet är en viktig del i Vision 2025.
Kommunens styrelser och nämnder har således ett uppdrag från fullmäktige att
ytterligare utveckla dialogen med invånarna.
Svar på motion om att minska barngrupperna i förskolan
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslutade
insatser.
 en uppföljning av antalet barn per avdelning ska göras på
kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2016, uppföljningen ska innehålla
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en redovisning av antalet barn under vår och hösttermin år 2013, 2014 och
2015.
Jeanette Qvist (S) har i kommunfullmäktige den 18 oktober 2012, § 136, lämnat
motion om att satsa på framtiden - minska barngrupperna i förskolan. Motionären
föreslår att
 införa ett tak som genomsnittligt under året garanterar barngrupper i förskolan
på max 12 barn för de yngsta (1-3 år) och max 15 barn för de äldre (3-6 år) på
tre heltidsanställda.
 lägga upp en strategi som möjliggör att kommunen når detta tak inom tre år.
Barn- och utbildningsnämnden har den 4 november 2013, § 145 beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta att
 barngruppernas storlek och personaltäthet belyses i samband med översyn av
fördelningsmodellen
 barngruppernas storlek och personaltäthet följs upp i barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete samt via införandet av nytt
planerings/kvalitetsverktyg i ny förskoleportal
 motionen avslås med hänvisning till ovanstående att-satser.
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 28 november 2013 avstyrkt
motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslutade insatser.
Utvärdering av bilpool med kompletteringar
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna utvärdering av bilpool
 vidareutveckla den interna fordonspoolen och komplettera denna med en extern elbilspool samt ge servicenämnden i uppdrag att genomföra en utvärdering av densamma.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att se över reseriktlinjerna, följa upp tillämpningen av dem samt vid behov uppdatera riktlinjerna.
Kommunfullmäktige har den 21 oktober 2008, § 164, beslutat att organisera en
kommunal bilpool. Servicenämnden fick i uppdrag att efter 18 månader utvärdera
bilpoolen för att utreda förutsättningarna att lägga ut denna på entreprenad, vilket
skulle möjliggöra bildelning med allmänheten. Den ena utvärderingen beskriver
hur den nuvarande interna fordonspoolen fungerar och den andra är en fördjupad
jämförelse mellan externa och interna alternativ för fordonspool.
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 15 oktober 2013 föreslagit att
 vidareutveckla den interna fordonspoolen och komplettera denna med en extern elbilspool i utvärderingssyfte
 ge servicenämnden i uppdrag att behovsanpassa den nuvarande fordonspoolen
och genomföra åtgärder för att optimera fordonens nyttjandegrad
 ge servicenämnden i uppdrag att handla upp den kompletterande externa elbilspoolen, samt utvärdera denna efter en 3-årsperiod
 ge servicenämnden i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att optimera
kommunens totala fordonspark i förhållande till verksamheternas transportbehov
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över reseriktlinjerna, följa upp tillämpningen av dem samt vid behov uppdatera riktlinjerna.
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Utredning – Dialog med ungdomar
Kommunfullmäktige beslutar att
 inrätta Demokratiforum med den inriktning som redovisas i utredningen
 folkhälso- och trygghetsrådet ska vara den politiska styrgruppen för utvecklingen av Demokratiforum
 uppdra åt kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, socialnämnden, hamn- och gatunämnden, byggnadsnämnden
och Varbergs Bostads AB att genom sina förvaltningar utse representanter i
arbetsgruppen, sammankallande för arbetsgruppen är kommunstyrelsens
representant
 uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för en uppföljning av Demokratiforum
som inflytandeform efter cirka ett år, då två Demokratiforum genomförts och
då särskilt beakta ungdomars synpunkter.
Kommunfullmäktige har den 21 juni 2011, § 119, beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och kulturoch fritidsnämnden utreda och lämna förslag på hur dialog med ungdomar kan
formas. Kommunstyrelsen har därefter bjudit in socialnämnden att delta i utredningen.
Beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i
Halland
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarfrihet för förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Halland för verksamhetsåret 2012.
Taxa för Varbergs kommuns tillståndshantering i enlighet med lagen om
brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa 2014 för Varbergs kommun
gällande tillståndshantering i enligt med lagen om brandfarliga och explosiva
varor, SFS 2010:1011 inklusive indexering.
Taxa för Varbergs kommuns tillsynsverksamhet i enlighet med lagen om
skydd mot olyckor, SFS 2003:778och lagen om brandfarliga och explosiva
varor SFS 2010:1011
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa 2014 för Varbergs kommun
gällande tillsynsverksamhet i enlighet med lagen om skydd mot olyckor,
SFS 2003:778 och lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:2011
inklusive indexering.

