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Ks § 18

Ändring av kommunstyrelsens dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 Dagordningen ändras enligt följande:


ärende 27, Delegering av beslut om kommunikationsstrategi och
riktlinjer för sociala medier, utgår
 extra ärende, Undertecknande av handlingar avseende bank- och
plusgiro med mera, tas upp som ärende 33
 extra ärende, Fyllnadsval av ledamot i Styrgrupp för samverkan för
gymnasieskolan i Halland, tas upp som ärende 34
 övrig fråga från Turid Ravlo Svensson (S) om Rolfstorps skola, tas
upp som ärende 35
 information från Lilith Svensson (S) om kommunernas internationella miljöorganisation, tas upp som ärende 35.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Information
kommun
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Dnr 2014/0054

om

kommunikationsstrategi

för

Varbergs

Kommunledningskontoret och KommuniMera informerar om arbetet med
att ta fram en kommunikationsstrategi för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 20

Information om medborgardialog för stadsutvecklingsprojektet
Planeringskontoret informerar om arbetet med Varbergs stadsutveckling i
samband med projekten Varbergstunneln, Farehamnen och Västra Centrum.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Dnr KS 2014/0036

Nya vägnamn i Björkäng
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 till nya vägnamn i Björkäng fastställa Norra respektive Södra Vildrosvägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Men anledning av ny fastställd detaljplan över Björkängs Camping kommer
viss del av Vildrosvägen att utgöra cykelväg.
Yttrande
Stadsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande den 16 januari 2014 föreslagit
att till nya vägnamn i Björkäng fastställa Norra respektive Södra Vildrosvägen.
Samråd har skett med Tvååkers hembygdsförening.
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 december 2013, § 136, tillstyrkt
namnförslagen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 februari 2014, § 41.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret
Tvååkers hembygdsförening
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KS 2014/0037

Nya vägnamn i Trönninge
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 till nya vägnamn i Trönninge fastställa
Gråhallslyckevägen samt Larsatorpsvägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

Gråhallskullevägen,

Med anledning av upprättande av ny detaljplan över Pilgatan etapp 2 erfordras tre nya vägnamn.
Yttrande
Stadsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande den 16 januari 2014 föreslagit
att till nya vägnamn i Trönninge fastställa Gråhallskullevägen, Gråhallslyckevägen samt Larsatorpsvägen. Trönningebjärsvägen förlängs och
mynnar ut i Pilgatan.
Fastigheten Trönninge 6:9, belägen inom planområdet kallas Gråhallskullen
och använder även namnet i sin adress. Namnet Gråhallslyckan förekommer
på äldre kartor och Larsatorpet nämns i en inlösenförrättning av Gråhall från
1926.
Samråd har skett med Gamla Varbergs hembygdsförening.
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 december 2013, § 135, tillstyrkt
namnförslagen med påpekande om upprepning av Gråhall. Nämnden ifrågasätter om det istället för Gråhallslyckevägen kan kalla vägen för Lyckevägen. Stadsbyggnadskontoret vidhåller dock ursprungligt förslag eftersom
Lyckevägen redan används inom kommunen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 februari 2014, § 42.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret
Gamla Varberg hembygdsförening
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KS 2014/0038

Nytt kvartersnamn vid Fästningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 till nytt kvartersnamn fastställa Fästningsterrassen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av upprättande av ny detaljplan över Fästningsterrassen och
Tenaljterrassen erfordras nytt kvartersnamn.
Yttrande
Stadsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande den 16 januari 2014 föreslagit
att till nytt kvartersnamn fastställa Fästningsterrassen.
Samråd har skett med Gamla Varbergs hembygdsförening.
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 december 2013, § 137, tillstyrkt
namnförslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 februari 2014, § 43.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2012/0292

Markanvisningsavtal Marmorlyckan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Varbergs
kommun och Mjöbäcks Entreprenad och Järngrinden gällande projekt
Marmorlyckan i Breared.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 12 februari 2013, § 53, beslutat att tilldela Mjöbäcks
Entreprenad, tillsammans med Wäst-Bygg, numera Järngrinden, och QPG
arkitekter markanvisningen Breared – norr om Marmorgatan samt uppdra åt
stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbete i enlighet med vinnande tävlingsbidrag.
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 23 december 2013 lämnat
förslag till markanvisningsavtal mellan Varbergs kommun och Mjöbäcks
Entreprenad och Järngrinden gällande projekt Marmorlyckan i Breared.
Markanvisningsavtalet fastställer priset för marken i enlighet med förutsättningarna i markanvisningsavtalet. Avtalet reglerar även att 50 % av bostäderna upplåts genom hyresrätt samt att bolaget följer kommunfullmäktiges
energieffektiviseringsstrategi i exploateringen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2014, § 13.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0612

Markanvisning, Hajen 11
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Varbergs
kommun och Varbergs Stenfastigheter gällande överlåtelse och byggnation av fastigheten Varberg Hajen 11.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 15 januari 2014 lämnat
förslag till markanvisningsavtal mellan Varbergs kommun och Varbergs
Stenfastigheter gällande överlåtelse och byggnation av fastigheten Varberg
Hajen 11.
Fastigheten är belägen intill Ica Hajen och OKQ8 och i gällande detaljplan
medges handel med skrymmande varor, vilket exploatören avser att exploatera för samt eventuellt liknande publik verksamhet.
Sedan tidigare finns två intresseanmälningar till fastigheten med dnr
KS 2011/0376 samt KS 2011/0296.
Planeringskontoret bedömer att Varbergs Stenfastigheters förslag för exploatering av fastigheten är lämpligt med förhållande till intilliggande verksamheter och innebär synergieffekter gentemot dessa. Markanvisningsavtalet reglerar ansvar och kostnader för genomförande av exploateringen.
En eventuell ändring av detaljplanen beslutas särskilt av kommunen.
Arbetsutskottet har den 14 januari 2014, § 1, beslutat återremittera ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2014, § 14.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2013/0573

Arrendeupplåtelse för telemast, Getakärr 4:1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna upprättat förslag till arrendekontrakt för basstation och mobiltelefonimast inom fastigheten Getakärr 4:1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Stefan Edlund (MP) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Edlund (MP) föreslår att godkännande av arrendeupplåtelse för
basstation och mobiltelemast inom fastigheten Getakärr 4:1 avslås.
Jörgen Warborn (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hi 3G Access AB har inkommit med önskemål att få uppföra basstation
med tillhörande mobiltelefonimast inom fastigheten Getakärr 4:1, som ett
led i utvecklingen av ett 4Gnät. Sökande har i samråd med planeringskontoret och stadsbyggnadskontoret tittat på olika lägen för eventuell etablering
och har efter övervägande ansökt om och erhållit bygglov för anläggningen
inom angiven fastighet.
Arrendekontraktet som tagits fram för Hi 3Gs räkning, löper med en begynnelseperiod om fem år och en uppsägningstid om ett år. Sägs arrendet inte
upp inom uppsägningstiden, löper det på med en förlängningsperiod om fem
år.
Arrendeavgiften är framtagen med vägledning av tidigare tecknade upplåtelser med samma ändamål, 15 000 kronor per år som räknas upp mot index från och med januari 2014.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 9 december 2013 föreslagit att
upprättat förslag till arrendekontrakt för basstation och mobiltelefonimast
inom fastigheten Getakärr 4:1 godkänns.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Arrendekontraktet för Hi 3G, är ett anläggningsarrende utan indirekt besittningsskydd. Arrendatorn har således inte rätt till någon ersättning i det fall
arrendeförhållandet upphör. Arrendatorn ska upplåta plats åt andra operatörer i den nya masten, om detta är möjligt.
Arrendestället är beläget i anslutning till den återvändsgata som finns invid
Idrottsplatsen på Karlsberg.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2014, § 16.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Hi 3G Access AB
Planeringskontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2013/0530

Utveckling av byggnad Gamlebyskolan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för ombyggnad
och renovering av Gamlebyskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Gamlebyskolan är ett av Varbergs äldsta trähus. Idag fungerar byggnaden
som evakueringslokal då stadshus B genomgår en större renovering. Diskussion har tidigare förts om hur byggnaden ska användas i fortsättningen.
När kommunen nu står inför tre stora projekt som gemensamt går under
benämningen stadsutvecklingsprojektet finns ett stort behov av att hitta en
gemensam lösning för att projekten ska kunna bedrivas effektivt genom en
närhet till varandra. Det är också viktigt att exempelvis kunna visualisera
projekten genom modeller, informationsmaterial, föreläsningar, informationsmöten och workshops.
Bedömningen är att det år 2016-2017 kommer att behövas cirka 25 arbetsplatser som är centralt belägna utöver dagens.
Lokalerna är, efter att hamn- och gatuförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen lämnar under kvartal 1, 2014, i stort behov av renovering. Byggnaden klarar max 1-2 år utan en omfattande renovering oavsett
nyttjande. Den antikvariska förundersökningen som är gjord under 2013
ligger till grund för de renovering- och ombyggnadsmöjligheter som finns.
Byggnaden har en kulturhistorisk klassning B.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänstetutlåtande den 20 november 2013 föreslagit
att ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för ombyggnad
och renovering av Gamlebyskolan.
Arbetsutskottet har den 3 december 2013, § 431, beslutat återremittera ärendet.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 21 januari 2014 bedömt att
förstudien är en viktig förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt arbete
i de projekt kommunen står inför. Önskemål har inkommit från bland annat
Trafikverket och Jernhusen, om att hyra in sig i lokaler som ligger nära
stationsområdet för sina projektmedarbetare och konsulter. De föreslagna
åtgärderna i byggnaden harmoniserar även med kommunens lokalförsörjningsplan.
Flertalet alternativa lokaler, egna, inhyrda eller potentiellt nya lokaler, har
studerats för ovan ändamål. Dessa bedöms inte vara intressanta då de inte
möter behoven kommunen har. Närhet till övrig involverad verksamhet är
viktig. De samarbetspartners i projekten som kommer att samnyttja lokaler
debiteras hyra för sin del. Den offentliga delen, utställning, bemannas av
projektets medarbetare.
Samråd har skett med serviceförvaltningen, ekonomikontoret samt Varbergs
Fastighets AB.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 februari 2014, § 38.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Serviceförvaltningen
Ekonomikontoret
Varbergs Fastighets AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2013/0615

Ombyggnation av Ankarskolan till lokaler för daglig
verksamhet och ungdomsgård
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 ge planeringskontoret i uppdrag, att genomföra förstudie för ombyggnad
av gamla Ankarskolan, till lokaler för daglig verksamhet och
ungdomsgård.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ny skola i Träslövsläge är i byggskede och under hösten 2015 kommer eleverna att flytta till de nya lokalerna. Diskussion har förts rörande befintligt
skolhus, om det ska rivas eller om det finns andra användningsområden.
Socialförvaltningen tvingas lämna sina lokaler för daglig verksamhet i
Mandarinen till förmån för bostadsbebyggelse. Kultur och fritidsförvaltningen tvingas lämna lokal för ungdomsgård, då denna är lokaliserad i en
privat inhyrning, och där hyreskontrakt inte kan förlängas. Den skolbyggnad
som lämnas, ses som ett gott alternativ men kräver viss lokalanpassning.
Den kan då möta berörda förvaltningars behov av ersättningslokaler.
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 december 2013, § 129, beslutat
föreslå kommunstyrelsen att ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra
en förstudie för att planera för etablering av ungdomsgården i Träslövsläge i
Ankarskolans nuvarande lokaler när den nya skola står färdig.
Socialnämnden har den 19 december 2013, § 241, beslutat föreslå kommunstyrelsen att ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie för
ombyggnation av Ankarskolan till lokaler för daglig verksamhet samt säkerställa projektkalkyl för ovanstående projekt inför investeringsbudget 2015.
Ett förslag finns som tagits fram, i samråd med förvaltningarnas representanter, visar på en möjlig lokaldisponering som minimerar ingrepp i byggnaden.
Socialförvaltningen har i dagsläget cirka 40 personer med bland annat autism, som är i behov av lokaler för daglig verksamhet. Utöver det behövs utrymme för cirka 15-20 personal. Socialförvaltningens verksamhet kan
etableras i huvudbyggnaden och i anslutande tre flyglar. Angörande byggnation rivs. Innergårdarna mellan flyglarna kan nyttjas som sinnesträdgård,
utemiljö med mera.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 januari 2014 föreslagit att
planeringskontoret får i uppdrag, att genomföra förstudie för ombyggnad av
gamla Ankarskolan, till lokaler för daglig verksamhet och ungdomsgård.
Planeringskontoret bedömer att en förstudie är en förutsättning för att kunna
möta socialförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningens behov att få
till fungerande verksamhetslokaler och samtidigt en bra fastighetsekonomisk lösning. Förstudien kommer att visa på vilka insatser som kommer att
behövas göras och de investerings- samt driftskostnader vi ser kopplat till
detta.
Projektet stärker kommunens samverkan mellan förvaltningar och vi reinvesterar i en redan befintlig byggnad.
När socialförvaltningen lämnar Mandarinen så finns inga ersättningslokaler.
När kultur och fritidsförvaltningen lämnar ungdomsgård i privat inhyrning
finns ingen ersättningslokal.
Kostnad för förstudien beräknas till 400 000 kronor och kommer därefter att
införlivas i ordinarie budgetprocess. Kostnaden belastar ett eventuellt framtida investeringsprojekt eller som en kostnad procentuellt mot socialförvaltningens respektive kultur och fritidsförvaltningens drift, om förstudien inte
resulterar i någon investering.
Samråd har skett med socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen,
serviceförvaltningen, ekonomikontoret samt Varbergs Fastighets AB.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 februari 2014, § 39.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag;: Planeringskontoret
Kultur- och fritidsförvaltningen
Serviceförvaltningen
Ekonomikontoret
Varbergs Fastighets AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012/0572

Verksamhetsansvarig nämnd för avfallshantering i Varbergs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 det i hamn- och gatunämndens reglemente införs en strecksats enligt
följande:
 Hamn- och gatunämnden är verksamhetsansvarig nämnd såvitt avser
kommunal avfallshantering
 eventuella kostnader som uppstår för verksamhetsansvarig nämnd ska
finansieras av Varberg Vatten AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I samband med att den kommunala renhållningen lades över på det nybildade bolaget Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, kom verksamhetsansvaret
utifrån ett myndighetsperspektiv att falla bort. Kvar blev miljö- och räddningsnämndens, numera miljö- och hälsoskyddsnämnden, miljörättsliga
ansvar utifrån miljöbalkens regelverk. Det föreligger ett behov att återföra
den myndighetutövning som kan aktualiseras utifrån renhållningslagstiftningen till en verksamhetsnämnd eftersom myndighetsutövning inte kan
överföras till ett kommunalt bolag.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 11 juli 2013 föreslagit
att det i hamn- och gatunämndens reglemente införs en strecksats enligt
följande:
‒ Hamn- och gatunämnden är verksamhetsansvarig nämnd såvitt avser
kommunal avfallshantering.
Kommunstyrelsens förvaltning finner att det föreligger ett behov av ett tydliggörande av verksamhetsansvaret.
Hamn- och gatunämnden har den 24 juni 2013, § 44, avstyrkt förslaget.
Nämnden förordar att kommunstyrelsen ska vara verksamhetsnämnd och att
de förvaltningsrättsliga myndighetsbeslut som kan vara nödvändiga ligger
närmare kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, eftersom utskottet jämväl
utgör styrelse i Varberg Vatten AB.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Nämnden påtalar behovet av att i styrdokument tydliggöra verksamhetsbolagets uppgifter mot den nämnd som ska ta på sig den faktiska myndighetsutövningen. Det är förvaltningens uppfattning att sådan styrning inte ska
återfinnas i en bolagsordning, men kan eventuellt skrivas i ett ägardirektiv
eller i annat avtal mellan utförare och verksamhetsnämnd.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september 2013, § 304, och då
kommit överens om att återremittera ärendet.
Kommunledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 7 november 2013
föreslagit att ärendet överlämnas utan förslag till beslut.
Arbetsutskottet har behandlat den 17 december 2014, § 459, och då kommit
överens om att återremittera ärendet.
Kommunledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 9 januari 2014
överlämnat ärendet utan förslag till beslut.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med Avfall
Sverige tagit fram en mall för renhållningsordning för kommunerna, Rapport 2007:07. I rapporten påtalas problematiken med myndighetsutövningen
för de kommuner som valt att hantera avfallshanteringen genom bolag.
Rapporten fastslår att den nämnd som ska hantera myndighetsutövningen
inte kan vara samma nämnd som utövar tillsynen enligt miljöbalkens regelverk eftersom det finns ett förbud i kommunallagen mot att utöva tillsyn
över egen verksamhet, KL 3:5. För Varbergs kommuns räkning medför
detta att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte bör vara verksamhetsnämnd
för avfallshantering.
Kontakt har tagits med företrädare för Vatten & miljö i Väst AB, VIVAB,
som uppgivit att det är framförallt frågan om sopkärlens placering som varit
föremål för diskussioner. VIVAB har hitintills inte haft behov av ett myndighetsbeslut i denna fråga, utan när diskussion uppkommit har parterna löst
frågan genom överenskommelse.
Övriga frågor som kan utgöra grund för att ett myndighetsbeslut kan vara
behövligt, torde framförallt återfinnas i efterlevnaden av den avfallsföreskrift som kommunfullmäktige beslutat om. Detta har aldrig varit aktuellt,
men skulle kunna uppkomma. Beslut som åvilar kommunen, enligt miljöbalken 15 kap och avfallsförordningen, och som inte reglerats i den av
kommunfullmäktige fastställda avfallsföreskriften är av sådan dignitet och
så sällan förekommande att de hanteras av ett flertal nämnder och beslutas
av kommunfullmäktige.

Forts.
Justerandes sign
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Det är VIVAB:s uppfattning att behovet av en verksamhetsnämnd mer är av
formell art än en arbetsbelastning. Företrädare från VIVAB kommer att vara
föredragande för de eventuella ärenden där ett myndighetsbeslut är nödvändigt.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2014, § 20.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 30
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Dnr KS 2014/0051

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2013
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Verksamhetsberättelsen omfattar kommunstyrelsen, kommunledningskontoret och Centrum för Livslångt Lärande, CLL, och ger en redogörelse för
den verksamhet som bedrivits under 2013. Skriften innehåller även målredovisning, ekonomisk analys samt nyckel- och jämförelsetal.
Yttrande
Ekonomikontoret har upprättat förslag till redovisning avseende 2013 års
verksamhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2014, § 50.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-02-25

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 31

21

Dnr KS 2014/0025

Pensionsmedelsrapport per 31 december 2013
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna pensionsmedelsrapport per 31 december 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Avsättningen till pensionsmedel uppgår till 211 mnkr och av dessa är
161 mnkr placerade i olika placeringsinstrument medan 45 mnkr är placerade i så kallade återlån till Varbergs kommun. Resterande 5 mnkr återfinns
bland kommunens likvida medel.
Värdeutvecklingen inklusive utdelningar blev under 2013 4,5 % vilket är i
nivå med normalportföljens index, 4,6 %. Portföljen består till största del av
räntebärande värdepapper, 81 %, och därefter aktier, 14 %. Under 2013 var
det framförallt aktieposten som stod för den bästa utvecklingen.
I slutet av 2013 började man placera medel som återlån till Varbergs kommun för att kunna finansiera kommunens kommande investeringar vilket
innebär att de externa riskerna i portföljen minskat.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 16 januari 2014 föreslagit att
godkänna pensionsmedelsrapport per 31 december 2013.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2014, § 23.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Ks § 32
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Dnr KS 2014/0033

Finansrapport per 31 december 2013
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna finansrapport per 31 december 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkoncernens skulder har ökat med 360 mnkr under 2013 och uppgår
nu snart till 2,5 mdkr. Snitträntan är nu nere på 3,33 % och kommer ligga
kvar på denna låga nivå även under 2014. Räntebindningstiden har minskat
något och ligger nu på 4,1 år medan kapitalbindningstiden är på 2,6 år. Trots
att dessa har minskat något är de fortfarande på höga nivåer.
Skuldportföljen befann sig inom det mandat som beslutad finanspolicy och
beslutad låneram för hela 2013.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 20 januari 2014 föreslagit att
finansrapport per 31 december 2013 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 februari 2014, § 33.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2013/0329

Förutsättningar för säker drift av Varbergs flygplats,
Getterön
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 avslå hamn- och gatunämndens begäran om extra medel för driften av
Varbergs flygplats 2014
 ge planeringskontoret i uppdrag att utreda flygplatsens framtid i Varberg
samt utreda finansiering, huvudmannaskap, utformning och drift
 uppdraget ska vara genomfört sommaren 2014
 anslå 300 tkr för utredningen som belastar kommunsstyrelsens konto för
ofördelade kostnader.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) föreslår att en beslutssats införs med följande lydelse:
 uppdraget ska vara genomfört sommaren 2014.
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Harald
Lagerstedts (C) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med Harald Lagerstedts (C) förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden har begärt tillskjutande medel för att säkerställa
driften av Varbergs flygplats. I det fall extra medel inte tillskjuts begär man
råd av kommunstyrelsen om hur driften ska anordnas.
Nämnden begär också kommunfullmäktiges uppdrag att inleda och leda en
process för att utreda flygplatsen och flygets framtid i Varberg med tillhörande frågor. Kostnaderna för utredningen beräknar man till 300 tkr.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 16 januari 2014 föreslagit att
 avslå hamn- och gatunämndens begäran om extra medel för driften av
Varbergs flygplats 2014
 ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att utreda flygplatsen och flygets
framtid i Varberg samt utreda finansiering, huvudmannaskap, utformning och drift
 anslå 300 tkr för utredningen som belastar kommunsstyrelsens konto för
ofördelade kostnader.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Fullmäktige har fastställt en budget för 2014. Hamn- och gatunämnden bör
omprioritera inom budgetramen för att kunna utföra sina åtaganden. Räcker
inte de medel som tilldelats av fullmäktige kan man undersöka möjligheterna till intäktsfinansiering för driften av flygplatsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2014, § 24 och då
kommit överens om att ändra att-satsen enligt följande
 ge planeringskontoret i uppdrag att utreda flygplatsen och flygets framtid i Varberg samt utreda finansiering, huvudmannaskap, utformning
och drift.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Hamn- och gatunämnden
Planeringskontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0607

Ansökan om investeringsbidrag till Grimetons Bygdegårdsförening
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 lämna bidrag med 127 000 kronor till Grimetons bygdegårdsförening för
renovering och energieffektvisering under förutsättning att Boverket beviljar bidrag med halva kostnaden för åtgärden
 bidraget belastar kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Grimetons bygdegårdsförening har inkommit med ansökan om bidrag för
renovering av sin byggnad. Åtgärderna är kostnadsberäknade till 363 750
kronor och innebär byten till energieffektiva fönster, omklädning av gavelspetsar, byte av fönsterbleck samt golvbyte.
Föreningen har sökt bidrag från Boverket med 50 % av kostnaden. För 35 %
av återstående finansieringsbehov önskar man bidrag från kommunen, vilket
är det normala förfarandet vid denna typ av åtgärder i bygdegårdarna.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 23 januari 2014 föreslagit att
 lämna bidrag med 127 000 kronor till Grimetons bygdegårdsförening för
renovering och energieffektvisering under förutsättning att Boverket beviljar bidrag med halva kostnaden för åtgärden
 bidraget belastar kommunstyrelsens ofördelade medel.
I budget 2014 finns 9,3 mnkr avsatt till kommunstyrelsens ofördelade medel
och ännu finns inget beslut om att använda dessa medel.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 4 februari 2014, § 35.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Grimetons Bygdegårdsförening
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0013

Ansökan om bidrag för tillbyggnad av Tofta bygdegård
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 lämna bidrag med 140 000 kronor till Tofta bygdegårdsförening för tillbyggnad av bygdegården under förutsättning att Boverket beviljar bidrag med 200 000 kronor
 bidraget belastar kommunstyrelsens ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Tofta bygdegårdsförening har haft en bod med tillfälligt bygglov uppställd
till förvaring av glas och porslin. Föreningen önskar göra en permanent tillbyggnad på 28 m2 som är kostnadsberäknad till 400 000 kronor. Bidrag
kommer att sökas från Boverket för 50 % av kostnaden. För 35 % av återstående finansieringsbehov önskar man bidrag från kommunen, vilket är det
normala förfarandet vid denna typ av åtgärder i bygdegårdarna.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 24 januari 2014 föreslagit att
 lämna bidrag med 140 000 kronor till Tofta bygdegårdsförening för tillbyggnad av bygdegården under förutsättning att Boverket beviljar bidrag med 200 000 kronor
 bidraget belastar kommunstyrelsens ofördelade medel.
I budget 2014 finns 9,3 mnkr avsatt till kommunstyrelsens ofördelade medel. Förslag finns att använda 427 000 kronor till andra beslut och detta bidrag bedöms därför vara rimligt.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 februari 2014, § 36.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Tofta Bygdegårdsförening
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2014/0049

Stiftelsen Iro och Irma Högmans fond - fråga om
förvaltningsåtagande
Beslut
Kommunstyrelen beslutar att
 Varbergs kommun åtar sig uppdraget som förvaltare av Stiftelsen Iro
och Irma Högmans fond.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Advokatbyrån Anna Heurlin AB har kommit in med en förfrågan om
Varbergs kommun kan åta sig uppdraget som förvaltare av Stiftelsen Iro och
Irma Högmans fond.
Fondens behållning uppgår till cirka 6 miljoner kronor och dess avkastning
ska varje år utdelas till förmån för gamla människor i Varbergs kommun,
som är ensamma och sjuka.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 28 januari 2014 föreslagit att
Varbergs kommun åtar sig uppdraget som förvaltare av Stiftelsen Iro och
Irma Högmans fond.
Ekonomikontoret sköter kommunens förvaltning av ett flertal liknande
donationsstiftelser och har stor erfarenhet av denna typ av administration.
Detta uppdrag skulle därför kunna utföras av ekonomikontoret.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2014, § 55.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Advokatbyrån Anna Heurlin AB
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0610

Hälsofrämjande åtgärder utifrån den särskilda satsning
kommunfullmäktige beslutat om
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 anta personalkontorets förslag om genomförande av hälsoprojektet,
”Hälsosamt arbetsliv 2014”, utifrån den särskilda satsning kommunfullmäktige beslutat om.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Genom ett aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete ges stöd till medarbetarna så
att de kan använda sin fulla kapacitet och kompetens. Detta inte minst för att
bryta stigande sjukskrivningstal. Kommunfullmäktige satsar 1 500 tkr som
finansieras via kommunstyrelsens fond. Arbetslag eller förvaltningar ges
möjlighet att söka pengar för att genomföra hälsoprojekt.
Yttrande
Personalkontoret har med tjänsteutlåtande den 28 januari 2014 lämnat förslag för genomförande av hälsoprojektet, ”Hälsosamt arbetsliv 2014”. Projektet innehåller olika hälsoinsatser som utifrån aktuell forskning skall
kunna bidra till att stärka medarbetarna, hindra en fortsatt ökning av sjukskrivningstalen samt bidra till att öka frisknärvaron. Genom att arbetsgrupperna själva föreslår vilka av insatserna man vill genomföra läggs också
grunden för ett medarbetarengagemang. Projektet kan dessutom stärka
kommunen som attraktiv arbetsgivare.
Personalutskottet har behandlat ärendet den 27 januari 2014, § 3.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Personalkontoret
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Varbergs kommun
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Dnr KS 2013/0548

Arvoden - Marknad Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 anta arvoden för Marknad Varberg AB enligt följande nivåer:
Marknad Varberg AB
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot

7,0 %
5,0 %
1,0 %

a/
a/
a/

 arvode utgår endast om ledamot inte ingår i kommunstyrelsens presidium eller anställd i respektive bolag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag på sammanträdet
Lena Andersson (M) föreslår att arvodet för ordförande samt vice ordförande utgår enligt följande:
Ordförande
Vice ordförande

7,0 %
5,0 %

a/
a/

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Lena
Anderssons (M) förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Lena Anderssons förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ett gemensamt utvecklingsbolag för Varbergs kommun och dess näringsliv,
Marknad Varberg AB, bildades den 1 januari 2014.
Yttrande
Personalkontoret har med tjänsteutlåtande den 17 januari 2014 lämnat förslag till ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Marknad Varberg
AB.
Förslag om ersättningar och arvoden utgår från Bestämmelser och ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2011-2014.
Varbergs kommun har arvode i förhållande till inkomstbelopp, IBB.
Kompletteringarna införs i Bestämmelser och ersättningar och arvoden till
förtroendevalda i Varbergs kommun 2011-2014.
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Personalutskottet har behandlat ärendet den 27 januari 2014, § 4.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf
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Dnr KS 2014/0044

Remissvar -Ansökan om allmän kameraövervakning Södra
Cell AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 inte ha något att invända mot Södra Cell AB:s ansökan om tillstånd
enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har begärt Varbergs kommun yttrande över Södra Cell AB:s
ansökan om tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460). Ansökan
är en utvidgning av tidigare tillstånd. Södra Cell AB ansöker om kameraövervakning vid en utlastningsgrind för att det ska vara möjligt för anställda
att se om det finns väntande lastbilar. Alternativ för kameraövervakning har
utretts, men kameraövervakning anses vara det bästa alternativet för att
arbetet för de anställda ska fungera så bra som möjligt.
Ansökan gäller en fast kamera mot utlastningsgrinden. Övervakningen ska
ske dygnet runt, måndag till fredag, samt lördag och söndag mellan 06.00
och 18.00. Bilder ska lagras för att det ska gå att se kommande lastfordon.
Bildmaterialet ska kunna ses av bevakningsansvarig och lagras på lokalt
nätverk. Tydlig skyltning i minst A5-format ska upplysa om att övervakning
sker. Tillsammans med ansökan finns även intyg om godkännande av kameraövervakning från anställd personal.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 31 januari 2014 inget
att invända mot Södra Cell AB:s ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen (2013:460).
Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av övervakningen
väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid en
bedömning ska det även beaktas om övervakning behövs för att förebygga
brott, förhindra skador eller andra jämförliga ändamål.
I ansökan framhålls att kameraövervakning av grinden gör det lättare för
personalen att sköta sitt arbete. I övrigt finns det ingenting tyder på att övervakningsområdet är en plats som är brottsutsatt eller en plats där olyckor
förekommer. I en avvägning mellan dessa två parametrar samt att allmänhetens tillträdesmöjligheter är begränsade anser kommunen att intresset av
övervakningen väger tyngre än den enskildes integritet.
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Kameraövervakningen kan även ses som ett komplement till övriga åtgärder
som vidtagits, ett utlastningskontor som bemannas under visas tider samt en
skylt med telefonnummer där väntande transporter kan komma i kontakt
med personal.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2014, § 56.
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Dnr KS 2013/0589

Ansökan om bidrag för Råsegelträff sommaren 2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 till Galtabäcksskeppets bygglag bidra med 20 000 kronor för arrangemanget Råsegelträff den 4-6 juli 2014 i Varbergs hamn
 kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Galtabäckskeppets bygglag har i skrivelse ansökt om bidrag till en Råsegelträff i Varberg den 4-6 juli 2014 och inbjudit ett trettiotal råsegelfartyg.
Antalet deltagare uppskattas till mellan 100 och 200 deltagare.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 6 februari 2014 föreslagit att
 till Galtabäcksskeppets bygglag bidra med 20 000 kronor för arrangemanget Råsegelträff den 4-6 juli 2014 i Varbergs hamn
 finansiering sker från kommunstyrelsens ofördelade medel.
Arrangemanget sker i samverkan med olika delar av kommunen men framför allt hamn- och gatuförvaltningen. Det är mycket positivt för Varberg
med evenemang i denna form eftersom det bidrar till sommarens utbud av
aktiviteter för både invånare och besökare. Bidraget till arrangemanget
finansieras av kommunstyrelsens ofördelade medel och ersätter eventuellt
bidrag till kamratmåltid.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2014, § 58.
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Dnr KS 2014/0062

Ansökan om bidrag till väldsmästerskap för H-båtar i
Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 till Varbergs Segelsällskap bidra med 50 000 kronor för arrangemanget
VM för H-båtar den 2-9 augusti 2014 i Varbergs hamn
 kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs Segelsällskap har i skrivelse den 29 januari 2014 ansökt om bidrag
till ett världsmästerskap för H-båtar i Varberg den 2-9 augusti 2014.
55 båtar beräknas delta med upp emot 200 deltagare från ett tiotal länder.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 6 februari 2014 föreslagit att
 till Varbergs Segelsällskap bidra med 50 000 kronor för arrangemanget
VM för H-båtar den 2-9 augusti 2014 i Varbergs hamn
 finansiering sker från kommunstyrelsens ofördelade medel.
Arrangemanget sker i samverkan med olika delar av kommunen men framför allt hamn- och gatuförvaltningen. Det är mycket positivt för Varberg
med evenemang i denna form eftersom det bidrar till sommarens utbud av
aktiviteter för både invånare och besökare. Bidraget till arrangemanget
finansieras av kommunstyrelsens ofördelade medel och ersätter eventuellt
bidrag till kamratmåltid.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 februari 2014, § 57.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0054

Delegering av beslut om kommunikationsstrategi och riktlinjer för sociala medier
Ärendet utgår.
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Dnr KS 2014/0089

Varbergs kommuns representation i Göteborgsregionens
förbundsstyrelse
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 Varbergs kommun deltar som adjungerade ledamöter på göteborgsregionens förbundsstyrelsemöten
 utse Jörgen Warborn (M) och Jana Nilsson (S) att representera Varbergs
kommun som adjungerade ledamöter i Göteborgsregionens förbundsstyrelse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Regionsamverkan blir allt viktigare inte minst för tillväxt- och samhällsutvecklingsfrågor. Varbergs kommun är en del av Region Halland och är
adjungerad medlem i kommunalförbundet Sjuhärad, nu kallat Boråsregionen. Varbergs kommun har inbjudits att delta i Göteborgsregionens
förbundsstyrelsemöten med två politiker som adjungerade ledamöter. Därutöver planeras ett utökat samarbete mellan tjänstemän i gemensamma och
aktuella frågor.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 februari 2014 föreslagit att utse Jörgen Warborn (M) och Jana Nilsson (S) att representera
Varbergs kommun som adjungerade ledamöter i Göteborgsregionens förbundsstyrelse.
Ett utökat samarbete med Göterborgsregionen ligger helt i linje med den
analys kommunstyrelsen gjorde under 2013 som resulterade i en särskild
rapport kallad ”Konkretisering av Vision 2025”.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 februari 2014, § 64 och då
kommit överens om följande att-sats:
Kommunstyrelsen beslutar att
 Varbergs kommun deltar som adjungerade
göteborgsregionens förbundsstyrelsemöten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr 2014/0042

Överenskommelse om platser för ensamkommande flyktingbarn
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 teckna överenskommelse med Migrationsverket enligt ”Övergripande
överenskommelse”
 teckna överenskommelse med Migrationsverket enligt ”Överenskommelse om asylplatser”
 teckna överenskommelse med Migrationsverket enligt ”Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har överenskommelser med Migrationsverket om att
hålla 11 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst
3 platser avser asylsökande.
Riksdagen har beslutat om en lagändring som ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun. Lagändringen trädde ikraft den 1 januari 2014. Varbergs tilldelningstal
är 10 platser för ensamkommande barn som söker asyl. Tilldelningstalet kan
förändras över tid, beroende på hur många ensamkommande barn som söker
asyl. När antalet asylsökande ökar, ökar också antalet ensamkommande barn
med permanent uppehållstillstånd. Varbergs kommun behöver därför också
öka mottagandet av antalet barn med permanent uppehållstillstånd.
Migrationsverket har överlämnat förslag på nya överenskommelser: övergripande överenskommelse, överenskommelse om asylplatser och överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd. Överenskommelserna
innebär att Varbergs kommun förbinder sig att hålla 6 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn och 11 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn med uppehållstillstånd.
Socialnämnden har den 20 februari 2014, § 34, föreslagit att kommunfullmäktige godkänner de redovisade förslagen. Jämfört med gällande överenskommelser bedömer nämnden att det är möjligt att ta emot ytterligare
3 asylsökande barn (totalt 6 platser) och ytterligare 3 barn med permanent
uppehållstillstånd (totalt 11 platser) från och med den 1 april 2014. Nämnden anser att nya överenskommelser bör tecknas på sikt med Migrationsverket för att uppnå tilldelningstalet. Kostnaderna för kommunens insatser
täcks av ersättning från Migrationsverket.
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Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 februari 2014 föreslagit att
 teckna överenskommelse med Migrationsverket enligt ”Övergripande
överenskommelse”
 teckna överenskommelse med Migrationsverket enligt ”Överenskommelse om asylplatser”
 teckna överenskommelse med Migrationsverket enligt ”Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd”.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 februari 2014, § 66.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0115

Lärarnas löneutveckling 2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 avsätta 3 600 000 kronor för en extra satsning på lärarnas löneutveckling
2014 samt 315 000 kronor för satsning på förstepedagoger inom förskolan under förutsättning att beslut tas om att förvaltningen ska ha detta
 kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel
 ge personalkontoret i uppdrag att stödja barn- och utbildningsförvaltningen i processen för ökad måluppfyllelse och lönespridning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Inför löneöversynen 2012 förekom en omfattande nationell debatt om lärarnas löner och behovet av att ge lärargrupperna en positiv löneutveckling.
Efter partsgemensamma diskussioner uppmanade SKL kommunerna att ta
ansvar för den lokala lönebildningen och lärarnas löneutveckling.
Varbergs kommun har vid löneöversynen de senaste två åren gjort särskilda
satsningar på lärargrupperna. Vid löneöversynen 2013 konstaterades att en
långsiktig strategi för lärarnas löneutveckling är viktig. Inför löneöversynen
2014 bedöms det, utifrån den analys av läget som gjorts, vara aktuellt med
en fortsatt lokal satsning på lärargrupperna.
Yttrande
Personalkontoret har i tjänsteutlåtande den 18 februari 2014 föreslagit avsätta 3 600 000 kronor för en extra satsning på lärarnas löneutveckling 2014
samt 315 000 kronor för satsning på förstepedagoger inom förskolan under
förutsättning att beslut tas om att förvaltningen ska ha detta. Finansiering
görs genom ianspråktagande av medel inom kommunstyrelsens ofördelade.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 februari 2014, § 63 och då
kommit överens om följande att-sats:
Kommunstyrelsen beslutar att
 ge personalkontoret i uppdrag att stödja barn- och utbildningsförvaltningen i processen för ökad måluppfyllelse och lönespridning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 46

Delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna redovisning av följande delegeringsbeslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2013/0594-2
Kommundirektörens delegeringsbeslut den 16 januari 2014 om bidrag till
Varbergs Landsbygdsråd .
Dnr Ks 2013/0262-10
Mark- och exploateringsingenjörens delegeringsbeslut avseende ledningsrätt, Bua 10:248 del av.
Dnr KS 2013/0168-81
Mark- och exploateringsingenjörens delegeringsbeslut till stadsbyggnadskontoret över byggansökan, Långtradaren 2 och Getakärr 2:39.
Dnr KS 2013/0525-6
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 5 februari 2014 om upphävande av nyttjanderätt för jordvärmeanläggning på fastigheten Rolfstorp
20:4.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr 2014/0069

Undertecknande av handlingar avseende bank- och plusgiro
med mera
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 bemyndiga Magnus Widén, Ann-Louice Östlund, Patrik Linné,
Marianne Klang, Christina Bengtsson, Jan Svensson, Jens Otterdahl
Holm, Kerstin Norman och Agneta Gustafsson att två i förening på
kommunens vägnar underteckna anvisningar av kommunens bank- och
plusgiroräkningar, kvitteringar eller överlåtelser av till kommunen eller
någon av dess nämnder eller styrelser ställda checkar, postremissväxlar,
plusgiro och postanvisningar samt andra värdeförseelser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av att ekonomiassistent Berit Andersson slutat föreslås hennes ersättare Christina Bengtsson underteckna handlingar för bank- och
plusgiro med mera.
Ärendet ersätter tidigare beslut från 25 juni 2013, § 109.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 februari 2014, § 65.
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot i Styrgrupp för samverkan för gymnasieskolan i Halland
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 entlediga Malin Krantz (M) från uppdrag som ledamot i Styrgrupp för
samverkan för gymnasieskolan i Halland
 till ny ledamot i Styrgrupp för samverkan för gymnasieskolan i Halland
utse Micael Åkesson (M).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ska göra ett fyllnadsval av ledamot till Styrgrupp för
samverkan för gymnasieskolan i Halland efter Malin Krantz (M).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 49

Övriga frågor
Turid Ravlo Svensson (S) ställer fråga om Rolfstorps skola.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Micael Åkesson (M) svarar på
frågan.
Lilith Svensson (KD) informerar om kimo, kommunernas internationella
miljöorganisation.
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Ks § 50

Meddelanden
Dnr KS 2011/0368-18
Länsstyrelsens meddelande den 3 februari 2014 att detaljplan för
Sörsedammen 2 m.m., del av Getakärr 6:17 och 5:1 har vunnit laga kraft
den 30 januari 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 januari 2014, den 21
januari 2014, den 28 januari 2014, den 4 februari 2014 och den 11 februari
2014.
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll den 27 januari 2014.
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