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Dnr KS 2014/0120

Allmänhetens frågestund
Stig-Arne Heed, Varberg, ställer fråga om bebyggelse i Varberg.
Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn (M) svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014/0100

Ledamöternas frågestund
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om bostadssituationen i Hallands Nyheter.
Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn (M) svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr 2014/0215

Motion om inrättande av lokala bostadsköer i Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Olof Helmersson (C) har den 2 februari 2014 lämnat motion om inrättande
av lokala bostadsköer i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 41
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Dnr 2014/0180

Interpellationssvar
I kommunfullmäktige lämnas svar på Lena Perssons (FP) interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn (M) angående station i
Väröbacka.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot i Varberg Event AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 till ny ledamot i Varberg Event AB utse Gilbert Karlsson (S), Movägen
21, 432 35 Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Birgitta Johansson (S) har i skrivelse den 19 februari 2014 begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Varberg Event AB.
Kommunfullmäktige har den 18 mars 2014, § 26, beslutat att entlediga
Birgitta Johansson (S) från uppdraget som ledamot i Varberg Event AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Gilbert Karlsson
Varberg Event AB
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ersättare i hamn- och gatunämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 till ny ersättare i hamn- och gatunämnden utse Jenny Serey (S), Hasselstigen 12, 432 46 Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Fredrik Bursell (S) har i skrivelse den 19 februari 2014 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i hamn- och gatunämnden
Kommunfullmäktige har den 18 mars, § 27, beslutat att entlediga Fredrik
Bursell (S) från uppdraget som ersättare i hamn- och gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Jenny Serey
Hamn- och gatuförvaltningen
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-04-22

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 44

9

Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 till ny ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden utse Julia Nord
Axelsson (S), Tors gränd 50, 432 31 Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av Anita Hansens (S) bortgång ska ny ledamot i miljö- och
hälsoskyddsnämnden utses av kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Julia Nord Axelsson
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Begäran om röstsammanräkning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny ersättare
i Varbergs kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av Anita Hansens (S) bortgång ska kommunfullmäktige
begära röstsammaräkning för utseende av ny ersättare för Socialdemokraterna i Varbergs kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Länsstyrelsen
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden utse Anette Lofjärd
(M), Valavikavägen 5, 432 93 Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av Helene Larssons (M) bortgång ska ny ersättare i miljöoch hälsoskyddsnämnden utses av kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Anette Lofjärd
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ersättare i hamn- och gatunämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Karin Dalgren (M) från uppdraget som ersättare i hamn- och
gatunämnden
 till ny ersättare i hamn- och gatunämnden utse Hanna Netterberg (M),
Brunnsäpplets väg 12, 432 46 Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Karin Dahlgren (M) har i skrivelse den 24 mars 2014 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i hamn- och gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Hanna Netterberg
Karin Dahlgren
Hamn- och gatuförvaltningen
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Begäran om röstsammanräkning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Arne Richardsson (SPI) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
 hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny ersättare
i Varbergs kommunfullmäktige för SPI, Sveriges pensionärers intresseparti.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arne Richardsson (SPI) har i skrivelse den 11 april 2014 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige för SPI,
Sveriges pensionärers intresseparti.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Arne Richardsson
Länsstyrelsen
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Anna-Lena Svensson från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen
 till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Stefan Stenberg (C).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Anna-Lena Svensson (C) har i skrivelse den 13 april 2014 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Anna-Lena Svensson
Stefan Stenberg
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ersättare i Varbergs Stadshus AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Anna-Lena Svensson (C) från uppdraget som ersättare i
Varbergs Stadshus AB
 till ny ersättare i Varbergs Stadshus AB utse Stefan Stenberg (C).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Anna-Lena Svensson (C) har i skrivelse den 13 april 2014 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Varbergs Stadshus AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Anna-Lena Svensson
Stefan Stenberg
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 51
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Dnr KS 2014/0052

Presentation av årsredovisning 2013 för Varbergs kommun
Ekonomikontoret informerar om upprättad årsredovisning avseende 2013
års verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-04-22

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0227

Revisionsberättelse 2013 och beviljande av ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ och i gemensamma nämnder beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013.
Noteras att de fullmäktigeledamöter som under 2013 varit ledamöter eller
ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i fråga om den egna
nämnden eller styrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelse den 8 april 2014 avseende 2013 års verksamhet och förvaltning. Revisorerna har tillstyrkt beviljande av ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet och godkänt kommunens
årsredovisning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Styrelser och nämnder
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0052

Årsredovisning 2013
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna årsredovisning 2013 för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) med instämmande av Pierre Ringborg (MP) föreslår bifall
till förslag till beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har med underlag från kommunens nämnder och
bolag upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2013.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 4 mars 2014 förslagit att överlämna årsredovisning 2013 till kommunfullmäktige och revisorerna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 91.
Kommunledningskontoret informerar om Kommunens kvalitet i korthet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2013/0563

Beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Halland
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 bevilja ansvarfrihet för förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i
Halland för verksamhetsåret 2013.
Noteras att de fullmäktigeledamöter som under 2013 varit ledamöter eller
ersättare i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Halland inte deltar
i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun är tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland, Kungsbacka, Laholms, Falkenbergs, Halmstads
och Hylte kommuner medlem i Samordningsförbundet i Halland för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Enligt 26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning.
Yttrande
Förbundsmedlemmarnas revisorer föreslår i revisionsberättelsen att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samordningsförbundet i Halland
Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0175

Beviljande av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Räddningstjänsten Väst
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Räddningstjänsten Väst för verksamhetsåret 2013.
Noteras att de fullmäktigeledamöter som under 2013 varit ledamöter eller
ersättare i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Väst inte deltar i
beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Revisorerna för Räddningstjänsten Väst har den 10 mars 2013 lämnat
revisionsberättelse för 2013 års verksamhet till Varbergs och Falkenbergs
kommun.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för år 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Förbundsdirektionen i Räddningstjänsten Väst
Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0025

Pensionsmedelsrapport per 31 december 2013
Beslut
Kommunfullmäktige 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.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 februari 2014, § 31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 57
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Dnr KS 2013/0418

Begäran om investeringsmedel för utbyggnad av Rolfstorps
skola och Skällinge skola och förskola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna investeringsram om 22,15 mnkr för projekt om- och utbyggnad av Rolfstorp skola
 godkänna investeringsram om 13,65 mnkr för om- och utbyggnad av
Skällinge skola och förskola
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att påbörja projektering, upphandling och produktion av ovan nämnda objekt och investeringsram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Harald Lagerstedt (C), ViviAnne Johansson (C), Eva Pehrsson-Karlsson
(C), Christofer Bergenblock (C), Stefan Stenberg (C), Olof Helmersson (C)
och Susanna Thunberg (C) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) med instämmande av Eva Pehrsson-Karlsson (C)
föreslår att
 ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för att ta fram
konsekvensbeskrivning av pedagogik, lokalanvändning och beräknade
anpassnings-/investeringskostnader för skolor och förskolor i en organisation som bygger på att
 Rolfstorps skola blir en F-5 skola med fritidshem för elever som bor
i Rolfstorps skolas upptagningsområde, en 4-5 skola för elever i
Skällinge skolas upptagningsområde och 6-9 skola för elever inom
upptagningsområdet för Skällinge, Göthrik och Rolfstorp
 Skällinge skola blir en F-3 skola med fritidshem för de elever som
bor i Skällinge skolas upptagningsområde med tillbyggnad av
2-delningsförskola
 Göthriks skola blir en F-5 skola med fritidshem för de elever som
bor i Göthriks skolas upptagningsområde.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 januari 2013, § 9, beslutat om en
förändrad skolorganisation.
Barn- och utbildningsnämnden har den 22 april 2013, § 42, beslutat att
genomföra förändring samt åtgärda behov av ökat antal förskoleplatser och
mer ändamålsenliga lokaler i Rolfstorp, Skällinge och Göthrik. För att
genomföra denna förändring samt åtgärda behov av ökat antal förskoleplatser och mer ändamålsenliga lokaler, föreslår barn- och utbildningsnämnden
om- och tillbyggnad av Rolfstorp och Skällinge skolor. I Göthriks skola
planeras en mindre anpassning.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Rolfstorps skola anpassas och
byggs ut i enlighet med den beslutade organisationen samt att investeringsmedel anvisas till projektet. Vidare föreslår nämnden en om- och utbyggnad
av Skällinge skola för att innehålla två avdelningar förskola och att investeringsmedel anvisas till projektet.
Kommunstyrelsen har den 26 november 2013, § 209, beslutat att ge planeringskontoret i uppdrag att upprätta förstudie i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens hemställan. Förstudie för objekten har genomförts
enligt kommunstyrelsens regler och anvisningar för investeringsprocessen.
Förstudien visar ökade investeringskostnader i förhållande till tidigare schablonberäkning. Förslag till ut- och ombyggnad av Rolfstorps skola och
Skällinge skola är i linje med barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsstrategi och beslutad omorganisation. Det innebär att lokal-utnyttjande samordnas samt att ej ändamålsenliga lokaler i Skällinge och
Rolfstorp avvecklas.
Bibliotekets lokaler i Rolfstorps skola har brister gällande krav på tillgänglighet och avsaknad av kontor och arbetsrum. Det medför att yta från skolan
tas i anspråk för ett kontor och handikapp-WC. Åtgärder för att anpassa
biblioteket är med i uppdraget men bekostas av kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden svarar även för att ta med en ökad internhyra i
sin dialog med ekonomikontoret. Ombyggnation för bibliotek beräknas till
375 000 kronor, vilket ger en ökad årshyra på 34 375 kronor.
Bedömningen är att tidplanen för projektet inte hindrar att den beslutade
omorganisationen går att genomföra till höstterminen 2014. Ombyggnad av
befintliga lokaler kan göras under sommaruppehållet och tillbyggnaden kan
starta när beslut är fattade och bygglov erhållits. Paviljongen kan under utbyggnadstiden användas som evakuering för verksamhet i de lokaler som
påverkas under byggtiden, som till exempel för ämnena slöjd, musik och
bild.
I projekteringen ingår också att se över bussangöring samt säkrare övergång
till matsalen.
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Barn- och utbildningsnämnden har den 27 januari 2014, § 3, beslutat att
utifrån upprättad förstudie hemställa hos kommunstyrelsen om investeringsmedel och uppdra åt Varbergs Fastighets AB att starta projektering,
upphandling och produktion för om- och tillbyggnad av Rolfstorp skola
samt Skällinge skola och förskola. I investeringsplan 2014 finns dessa projekt upptagna under ”projekt under förstudie, Anpassning Rolfstorps
skola/förskola samt Skällinge skola/förskola om-/utbyggnad”.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att de förslagna åtgärderna
medför att lokalernas nya utformning svarar mot dagens krav på ändamålsenliga lokaler för Rolfstorps skolas verksamhet, för Skällinges skolas och
förskolas verksamhet. Långsiktigt bidrar åtgärderna till kostnadseffektiv
lokalförsörjning inte minst ur driftssynpunkt. För Skällinge skola och förskola innebär förändringen stora möjligheter till ökat samarbete mellan
skola/fritids och förskola. Det skapar också förutsättningar för en mer kostnadseffektiv organisation. För elever i åk 7 – 9 boendes i Himledalens upptagningsområden skapas förutsättningar i Rolfstorps skola för utbildning
enligt Skollagens krav i ändamålsenliga lokaler och med en organisation av
behöriga lärare.
För förskolan, Skogsbacken, i Rolfstorp kommer en förstudie att påbörjas
inom kort och begäran av investeringsmedel för detta projekt hanteras separat. I denna förstudie kommer även trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
lokalgata samt angöring- och parkeringsplatser vid förskolan att studeras
och kalkyleras. Ambitionen är att samarbeta med hamn och gatuförvaltningen, i samband med planerad investering för Väg 815 och gång och
cykelväg Folkets Hus Rolfstorp – Skällinge.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 7 februari 2014 föreslagit att
 godkänna investeringsram om 22,15 mnkr för projekt om- och utbyggnad av Rolfstorp skola
 godkänna investeringsram om 13,65 mnkr för om- och utbyggnad av
Skällinge skola och förskola
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att påbörja projektering, upphandling och produktion av ovan nämnda objekt och investeringsram.
Kontoret anser att de investeringsmedel som begärs är grundligt beräknade
med de förutsättningar som barn- och utbildningsnämnden angivit. Avveckling av paviljonger och externa inhyrningar möter kraven från bland
annat Arbetsmiljöverket, att skapa ändamålsenliga lokaler. Planeringskontoret bedömer att lokalerna, efter om- och utbyggnation, kommer vara mer
kostnadseffektiva och skapa en större möjlighet för möten, mellan skolelever, förskola, personal. Detta harmoniserar med Vision 2025 mål med
öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt. Om- och utbyggnation
kommer att ha en hög ambition att möta kraven på hållbart byggande och
energieffektiviseringar.
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Samråd har skett med barn- och utbildningsförvaltningen, serviceförvaltningen, ekonomikontoret, hamn- och gatuförvaltningen samt Varbergs
Fastighets AB.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2014, § 84.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2014, § 54.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0146

Budgetöverföring från 2013 till 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna förslag till budgetöverföringar av investeringar 2013-2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Under 2013 har kommunen genomfört investeringar till en nettoutgift av
181 mnkr. Den totala investeringsbudgeten för 2013 var 345 mnkr varav
210 mnkr tillfördes i budget 2013 och 124 mnkr överfördes från tidigare års
budgetbeslut.
Totalt önskar nämnderna föra över 130 mnkr av 2013 års investeringsbudget
till 2014 och till det läggs ytterligare 3 mnkr som överförts från 2012 års
investeringsbudget.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 28 februari 2014 föreslagit att
förslag till budgetöverföringar av investeringar 2013-2014 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 93.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2014, § 58.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0145

Resultatreserv 2013
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 justering görs av respektive nämnds resultatreserv den 31 december
2013 enligt ekonomikontorets förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämndernas resultatreserv justeras med över- eller underskott inom maxbeloppet.
Vissa justeringar har gjorts i samråd med förvaltningar. Justeringarna beror
huvudsakligen på att omständigheter utanför respektive nämnds och förvaltnings kontroll medfört avvikelser och därmed överförs inte över- eller underskottet till nämndens resultatreserv.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 28 februari 2014 föreslagit att
justering görs av respektive nämnds resultatreserv den 31 december 2013
enligt ekonomikontorets förslag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 92.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2014, § 77.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0613

Förvärv av fastigheten Spannarp 23:25
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna förslag till köpeavtal varigenom Varbergs kommun förvärvar
fastigheten Spannarp 23:25.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 15 januari 2014 lämnat
förslag till köpeavtal gällande fastigheten Spannarp 23:25. Fastigheten omfattar 11,4 ha och i gällande detaljplan medges användning för campingändamål. Cirka 6,4 ha bedöms kunna utnyttjas för exploatering. Fastigheten
har använts för campingverksamhet vilken avses upphöra vid föreslaget
förvärv av fastigheten. I översiktsplan, ÖP 2010, gränsar fastigheten till
befintligt verksamhetsområde.
Köpeskillingen är 7,86 mnkr. Köpet innebär utöver köpeskillingen en kostnad för stämpelskatt och lagfart om 335 tkr. På fastigheten är campingstugor
samt servicebyggnader belägna, dessa ingår inte i förvärvet.
Planeringskontoret bedömer att förvärvet är lämpligt för att säkra tillgång
till mark som kan användas för verksamhetsområden. Eftersom fastigheten
är planlagd och fastighetsägaren tidigare har gjort vissa investeringar, såsom
exempelvis bekostat del av bro över motorvägen, kan området omvandlas på
relativt kort tid.
Arbetsutskottet har den 14 januari 2014, § 2, beslutat återremittera ärendet.
Arbetsutskottet har den 21 januari 2014, § 15, beslutat återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 13 februari 2014 lämnat
förslag till köpeavtal gällande fastigheten Spannarp 23:25 samt förtydligat
att fastigheten omfattar 11,4 ha, cirka 3,4 ha utgörs av motorväg och upplåts
genom vägrätt, för resterande mark medges i gällande detaljplan användning
för campingändamål.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 25 februari 2014, § 62.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2014, § 52.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0458

Exploateringsavtal, Atle
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna upprättat exploateringsavtal avseende exploatering av mark
enligt förslag till detaljplan för kvarteret Atle.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 6 februari 2014 lämnat förslag till avtal avseende exploatering av mark enligt förslag till detaljplan för
kvarteret Atle.
Detaljplanen som ligger till grund för exploateringsavtalet syftar till att
möjliggöra uppförande av tre flerbostadshus inrymmande 55-60 lägenheter.
Detaljplanen vann laga kraft den 7 december 2013.
Kommunen överlåter genom avtalet ett område för bostads- och parkeringsändamål om ca 5 420 m2 mot en ersättning av 3 800 000 kronor.
Kommunen förbinder sig genom avtalet att bygga om Trädlyckevägen med
refuger och gångpassage vid ny infart till exploateringsområdet, iordningställa naturmarken samt lösa in naturmark från intilliggande fastighet.
Som ersättning för
2 400 000 kronor.

kommunens

åtaganden

erlägger

exploatören

Kommunen äger drygt 60 % av exploateringsområdet. Ersättningen om
3 800 000 kronor för marköverlåtelsen motsvarar ca 700 kronor/m2. Ersättningen för kommunens åtaganden bedöms i stort sett täcka kostnaderna.
Sammantaget bedömer planeringskontoret att den totala ersättningen om
6 200 000 kronor är skälig.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2014, § 80.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2014, § 53.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0160

Organisation för nämnder, bolag och kommunalförbund
mandatperioden 2015 - 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 fastställa antal ledamöter och ersättare i nämnderna enligt följande
 Kommunstyrelsen 13 ledamöter 7 ersättare
 Barn- och utbildningsnämnden 13 ledamöter 5 ersättare
 Byggnadsnämnden 11 ledamöter 5 ersättare
 Hamn- och gatunämnden 11 ledamöter 5 ersättare
 Kultur- och fritidsnämnden 11 ledamöter 5 ersättare
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11 ledamöter 5 ersättare
 Servicenämnden 9 ledamöter 5 ersättare
 Socialnämnden 13 ledamöter 5 ersättare
 Kommunens revisorer 9 ledamöter 0 ersättare
 Krisledningsnämnden utgörs av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
 Valnämnden 7 ledamöter 7 ersättare
 Överförmyndarnämnden, gemensam nämnd med Falkenbergs kommun med 3 ledamöter 2 ersättare från varje kommun, ordförande utses av kommunfullmäktige i Falkenberg och vice ordförande av
kommunfullmäktige i Varberg.
 Nämndsorganisationskommittén utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och en representant för varje övrigt parti i kommunfullmäktige. Då ordinarie ledamot har förhinder att närvara, har partierna
möjlighet att utse en ersättare som är förtroendevald i kommunen.
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 inrätta följande utskott
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 ledamöter, 1 ersättare för varje
representerat parti i arbetsutskottet
 Kommunstyrelsens personalutskott 5 ledamöter 0 ersättare
 Socialnämndens sociala utskott 5 ledamöter 3 ersättare
 upphäva kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2010 § 81 om inrättande av ett gymnasieutskott
 överlåta åt nämnderna att i övrigt inrätta sina utskott själva
 fastställa antal ledamöter och ersättare i de kommunala bolagen enligt
följande
 Varbergs Stadshus AB 13 ledamöter 7 ersättare, samma som kommunstyrelsen
 Hallands Hamnar Varberg AB 3 ledamöter 0 ersättare, samma som i
Hallands Hamnar AB enligt bolagsordningen
 Hallands Hamnar AB, gemensamt bolag med Halmstads kommun
med 3 ledamöter och 0 ersättare från varje kommun, ordförande utses av kommunfullmäktige i Varberg och vice ordförande av kommunfullmäktige i Halmstad
 Marknad Varberg AB 7 ledamöter 0 ersättare, Varbergs kommun
nominerar 3 ledamöter och de privata aktieägarna nominerar 4 ledamöter
 Varbergs Bostads AB 5 ledamöter 3 ersättare
 Varberg Energi AB 5 ledamöter 3 ersättare
 Varberg Energimarknad AB 3 ledamöter 2 ersättare
 Varberg Event AB 5 ledamöter 0 ersättare
 Varbergs Fastighets AB 5 ledamöter 0 ersättare
 Varberg Vatten AB 5 ledamöter 0 ersättare
 Vatten & Miljö i Väst AB, gemensamt bolag med Falkenberg med 4
ledamöter och 0 ersättare från varje kommun, ordförande utses av
kommunfullmäktige i Varberg och vice ordförande av kommunfullmäktige i Falkenberg
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 fastställa antal ledamöter och ersättare i kommunalförbunden enligt följande
 Räddningstjänsten Väst, gemensamt kommunalförbund med
Falkenberg med 3 ledamöter och 3 ersättare från varje kommun
 Samordningsförbundet i Halland, 1 representant från varje kommun i
Halland fördelas på 1 ledamot och 5 ersättare
 Kommunala handikapprådet även i fortsättningen organiseras under
socialnämnden
 ersättning till organisationernas representanter i kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet utgår enligt nuvarande princip
med en årlig ersättning samt att socialnämnden får i uppdrag att se över
beloppets storlek
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till beslutsfattande på distans under kommande mandatperiod.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämndsorganisationskommittén har från april 2013 till februari 2014 arbetat med olika frågor kring organisationen för nämnder och bolag kommande
mandatperiod. Kommunledningskontoret har sammanfattat frågor som diskuterats och redovisat kommitténs förslag.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 februari 2014 lämnat
föreslag på organisation för nämnder, bolag och kommunalförbund mandatperioden 2015-2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 94.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2014, § 63.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0139

Köpekontrakt, markförvärv av fastigheten Lindberg 5:3
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna upprättat förslag till köpekontrakt innebärande att kommunen
förvärvar cirka 28 hektar av fastigheten Lindberg 5:3 för en köpeskilling
om 207 000 kronor per hektar
 kostnaden för fastighetsförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220,
markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 24 februari 2014 lämnat
förslag till köpekontrakt som innebär att kommunen förvärvar cirka
28 hektar av fastigheten Lindberg 5:3 för en köpeskilling om 207 000 kronor per hektar. Kostnaden för fastighetsförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220, markförvärv.
Del av fastigheten Lindberg 5:3 har varit ute till försäljning genom anbudsförfarande.
Förvärvet består av fyra delområden belägna väster om E6:an och söder om
industriområdet Varberg Nord. Enligt kommunens översiktsplan är pågående markanvändning jordbruksmark och det föreslås ingen annan markanvändning för de berörda områdena.
Avsikten med förvärvet är att de berörda områdena ska användas som
bytesobjekt för åtkomst av mark beläget omedelbart väster om industriområdet Varberg Nord och som enligt översiktsplanen är föreslaget som
verksamhetsområde. Särskilt bytesavtal är upprättat och behandlas vid
samma tillfälle som det föreslagna köpekontraktet.
Förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen erfordras för att kunna genomföra
det föreslagna markförvärvet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2014, § 110.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2014, § 69.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0140

Bytesavtal avseende fastigheterna Lindberg 5:3, Gunnestorp
5:3 och Tofta 7:3
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna upprättat förslag till bytesavtal innebärande att kommunen
erhåller cirka 57 252 m2 av fastigheten Gunnestorp 5:3 i utbyte mot
cirka 317 649 m2 av fastigheterna Lindberg 5:3 och Tofta 7:3.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 24 februari 2014 lämnat
förslag till bytesavtal innebärande att kommunen överlåter cirka 317 649 m2
av fastigheterna Lindberg 5:3 och Tofta 7:3 och erhåller cirka 57 252 m2 av
fastigheten Gunnestorp 5:3. Någon mellanskillnadslikvid ska inte utgå.
Kommunens förvärv av del av Lindberg 5:3 behandlas i särskilt ärende.
Områdena från fastigheterna Lindberg 5:3 och Tofta 7:3 är jordbruksmark
och enligt kommunens översiktsplan föreslås ingen annan markanvändning
för dessa områden.
Det område som kommunen erhåller, Gunnestorp 5:3, är beläget omedelbart
väster om kommunens verksamhetsområde Varberg Nord och är enligt
översiktsplanen föreslaget som verksamhetsområde. Drygt hälften av den
till kommunen överlåtna arean angränsar befintlig industrigata. Då dessa
områden tillförs kommunen skapas möjligheten att fullfölja utbyggnaden av
industriområdet Varberg Nord.
Någon mellanskillnadslikvid ska enligt förslaget till bytesavtal inte utgå.
Kommunens kostnader för bytesavtalet består av förvärvet av områdena från
Lindberg 5:3, cirka 5 796 000 kronor, samt värdet av områdena från Tofta
7:3, cirka 280 000 kronor, vilket motsvarar en kostnad om ca 106 kronor/m2
för de områden kommunen erhåller väster om Varberg Nord.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2014, § 111.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2014, § 70.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Fastighetsägaren
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2011/0984

Kultur- och fritidspolitisk strategi för Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta kultur- och fritidspolitisk strategi för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Christoffer Bergenblock (C) med instämmande av Linda Berggren (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den kultur- och fritidspolitiska strategin för Varbergs kommun innehåller
visioner, mål och strategier för kultur- och fritidspolitiken i Varbergs kommun samt beskriver vilka aktörer och arenor som finns för att uppnå dessa.
Strategin består av en gemensam inledning, men är uppdelat i ett kulturpolitiskt avsnitt och ett fritidspolitiskt avsnitt. Kommunal biblioteksplan ingår
inte i programmet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2 november 2011, § 119, att föreslå kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidspolitiskt program för
Varbergs kommun efter att förslag arbetats fram under år 2011.
Arbetsutskottet beslutade den 29 november 2011, § 522, att återremittera det
kultur- och fritidspolitiska programmet på grund av att berörda nämnder
skulle få tycka till om programmet samt i avvaktan på ny styrmodell.
Efter att remissvar inkommit från barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, hamn- och gatunämnden och socialnämnden samt synpunkter från
planeringskontoret beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den
3 september 2013, § 309, att överlämna remissyttrandena till kultur- och
fritidsnämnden för bearbetning.
Kultur- och fritidsnämnden har reviderat innehållet i strategin utifrån inkomna remissvar vilket till exempel innebär att programmet har ändrat titel
från kultur- och fritidspolitiskt program till kultur- och fritidspolitisk strategi
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2013, § 82 om riktlinjer för styrdokument.
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 december 2013, § 131, beslutat att
översända strategin till kommunfullmäktige för fastställande.
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Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 29 januari 2014 föreslagit att anta kultur- och fritidspolitisk strategi för Varbergs kommun.
Under handläggningen av ärendet har synpunkter från kommunledningskontoret avseende de områden som rör kommunstyrelsens ansvarsområde
inhämtats och har hanterats vid kultur- och fritidsnämndens revidering av
strategin. Kommunledningskontoret har även lämnat synpunkter på strategin
utifrån kommunens vision, styrmodell, mål- och inriktningsdokument och
riktlinjer för styrande dokument som även de har hanterats vid revideringen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2014, § 113.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2014, § 71.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Styrelser och nämnder
Kommunkansliet
Kommunledningskontoret
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Dnr KS 2013/0095

Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015-2025
 uppdraget från kommunfullmäktige 18 september 2012, § 115, att ta
fram nya miljömål, utökas till att ta fram nya hållbarhetsmål. I arbetet
ska finnas förslag till lämpliga indikatorer, verktyg och metoder som
säkrar ett bra genomförande, samt uppföljning och analys av målarbetet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva-Lena Repfennig (MP) med instämmande av Harald Lagerstedt (C),
Nils-Erik Dahlgren (SPI), Stefan Edlund (MP), Marianne Nord Lyngdorf
(FP) Jana Nilsson (S), Pierre Ringborg (MP) och Britta Stribén (S) föreslår
bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 18 september 2012, § 115, beslutat ge planeringskontoret i uppdrag att ta fram övergripande mål som kan vara underlag
för nya miljömål som ska börja gälla 2015. Under 2013 har en arbetsgrupp
med bred representation från förvaltningar och bolag träffats och flertalet
diskussionsseminarier har arrangerats. Baserat på det som kommit fram i
dessa möten har ett förslag på inriktningar på hållbarhetsarbetet i Varberg
arbetats fram. Inriktningarna är första steget i processen att ta fram nya hållbarhetsmål som ska börja gälla 2015. Under vintern 2013/2014 har förslaget
varit ute på remiss. När inriktningarna är beslutade av kommunfullmäktige
ska dessa brytas ner till konkreta målsättningar.
Fyra inriktningar för hållbarhetsarbetet föreslås: Varberg visar vägen, Livskraftiga ekosystem, Välmående samhälle och Hållbar resursanvändning.
Arbetsutskottet har den 12 november 2013, § 421, beslutat att skicka ut förslaget på hållbarhetsinriktningar på remiss till berörda nämnder och bolag.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 februari 2014 föreslagit att
 godkänna inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015-2025
 uppdraget från kommunfullmäktige 18 september 2012, § 115, att ta
fram nya miljömål, utökas till att ta fram nya hållbarhetsmål. I arbetet
ska finnas förslag till lämpliga indikatorer, verktyg och metoder som
säkrar ett bra genomförande, samt uppföljning och analys av målarbetet.
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Förslaget har utgått från de sex globala hållbarhetsmål som, av en grupp
forskare, har föreslagits ersätta FN:s Milleniemål. Andra viktiga utgångspunkter i arbetet har varit Vision 2025, Sveriges Ekokommuners hållbarhetsprinciper och de nationella miljömålen. Inriktningarna har inte utgått
från kommunfullmäktiges mål- och inriktningsdokument då detta har en
kortare tidshorisont. Det finns dock inga motsättningar till de strategiska
inriktningarna utan snarare pekar de två dokumenten i samma riktning.
Genom att de globala hållbarhetsmålen används som utgångspunkt så omfattar det lokala förslaget, utöver de ekologiska aspekterna, även sociala och
ekonomiska aspekter. Därmed föreslås kommande mål benämnas hållbarhetsmål istället för miljömål. Detta ger förutsättningar för breda samarbeten
såväl inom och över förvaltningsgränserna. Hållbarhetsmålen blir viktiga
verktyg i arbetet med att omsätta hållbarhetsaspekten i Varbergs vision till
handling.
Arbetsutskottet har den 11 mars 2014, § 90, beslutat återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 12 mars 2014 föreslagit att
 godkänna inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015-2025
 uppdraget från kommunfullmäktige 18 september 2012, § 115, att ta
fram nya miljömål, utökas till att ta fram nya hållbarhetsmål. I arbetet
ska finnas förslag till lämpliga indikatorer, verktyg och metoder som
säkrar ett bra genomförande, samt uppföljning och analys av målarbetet.
Förslaget har arbetats fram av representanter från kommunens förvaltningar
och bolag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2014, § 116.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2014, § 72.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Planeringskontoret
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Dnr KS 2011/0878

Svar på motion om miljömål
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 bifalla motionen i den del som handlar om att tydligare koppla Varbergs
hållbarhetsmål till de regionala/nationella miljömålen
 bifalla motionen i den del som handlar om ekonomiska ramar och
konsekvensbeskrivning, genom att varje nämnd och bolag i budgetprocessen ges i uppdrag att resurssätta och planera aktiviteter för att nå
målen
 avslå motionen i den del som handlar om att politiker och tjänstemän
ska få utbildning om miljömål 2012, med hänvisning till att utbildningsinsatser för berörda politiker och tjänstemän istället görs i samband
med revideringsprocessen och när målen är fastställda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva-Lena Repfennig (MP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Eva Lena Repfennig (MP) har i kommunfullmäktige den 18 oktober 2011,
§ 149, lämnat motion om att Varbergs miljömål tydligare ska kopplas till de
regionala och nationella miljömålen. Motionären anser att det ska finnas en
tydlig plan, inklusive ekonomiska ramar och konsekvensbeskrivning, för
varje kommunalt delmål.
Vidare föreslås att alla politiker och tjänstemän under 2012 ska få utbildning
om nationella, regionala och lokala miljömål i syfte att öka möjligheterna att
uppnå miljömålen.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 juli 2012 föreslagit att
 bifalla motionen i den del som handlar om att tydligare koppla Varbergs
miljömål till de regionala och nationella genom att planeringskontoret
får i uppdrag att under 2013 ta fram långsiktiga övergripande mål för
miljöområdet med mål för 2020 och 2050 samt senast under 2014 ta
fram effektmål för perioden 2015-2020.
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 bifalla motionen i den del som handlar om ekonomiska ramar och
konsekvensbeskrivning, genom att varje nämnd och bolag ges i uppdrag
att redovisa planerade aktiviteter för att nå målen som sammanställs i en
gemensam handlingsplan.
 avslå motionen i den del som handlar om att politiker och tjänstemän
ska få utbildning om miljömål under 2012, med hänvisning till att utbildningsinsatser istället görs i samband med revideringsprocessen och
när målen är fastställda, det vill säga under perioden 2013-2015.
Varbergs lokala miljömål antogs 2008 av kommunfullmäktige. De flesta
gäller fram till år 2015, men några har 2010 eller 2012 som målår, mycket
på grund av att de nationella och regionala miljömålen användes som utgångspunkt när målen sattes.
För de lokala målen fanns en tydlig inriktning att kommunen genom eget
agerande skulle ha möjlighet att påverka frågan. Strävan var att målen också
skulle vara tidssatta, mätbara och begränsade till antal. Vid uppföljning av
målen kan det konstateras att många av målen inte lever upp till den uttalade
inriktningen. En anledning till att många mål har mer karaktär av att vara
inriktningsmål/princip istället för mätbara och tidssatta mål är att utgångsläget var okänt när målen sattes.
När målen sattes var rutinerna att kommunfullmäktige antog mål som sedan
skulle brytas ner av varje nämnd och bolag till verksamhetsmål och åtgärder. Detta system har inte fungerat tillfredställande. Väldigt få nämnder och
bolag har satt egna mål och handlingsplaner utifrån de lokala miljömålen.
Med anledning av förändringarna i det nationella miljömålssystemet, uppdateringen av de regionala målen och de brister vi kan konstatera i de lokala
miljömålen och miljömålsarbetet så ser planeringskontoret ett tydligt behov
av att påbörja en revidering av miljömålen.
I samband med revideringsprocessen bör man se över strukturen och rutinerna för det lokala miljömålsarbetet. Man bör också ta fram indikatorer
som säkrar en bra uppföljning av målen. I slutskedet av processen och när
målen väl är antagna bör stort fokus läggas på att kommunicera vad det är vi
vill uppnå och hur vi ska komma dit, för att få en bred förankring och delaktighet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2012, § 294, och då
kommit överens om att återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 24 oktober föreslagit att
 bifalla motionen i den del som handlar om att tydligare koppla Varbergs
miljömål till de regionala och nationella genom att beakta motionens
intention i kommande revidering av de lokala miljömålen
 bifalla motionen i den del som handlar om en plan med ekonomiska
ramar och konsekvensbeskrivning till varje mål
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 avslå motionen i den del som handlar om att politiker och tjänstemän
ska få utbildning om miljömål under 2012, med hänvisning till att utbildningsinsatser görs i samband med revideringsprocessen och när de
nya målen är fastställda, det vill säga under perioden 2013-2015.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2012, § 449, och då
kommit överens om att återremittera ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2012, § 509, och då
kommit överens om att bordlägga ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2014, § 117, och då
kommit överens om att
 överlämna ärendet utan förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2014, § 73.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Planeringskontoret
Nämnder och bolag
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2011/0871

Svar på motion om att ta initiativ för att starta byggnation av
trygghetsboende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen med hänvisning till att bebyggelsestrategin för Varbergs
kommun täcker in motionärens första strecksats och att dialog förekommer med fastighetsägare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Göran Ericsson (S) med instämmande av Karin Ekeborg (MP) och Jörgen
Warborn (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Göran Ericsson (S) har i kommunfullmäktige den 5 september 2011, § 127,
lämnat motion om att snarast ta initiativ för att starta byggnation av trygghetsboende. Motionären föreslår fullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag
att
 snarast upprätta en strategi för att starta byggnation av trygghetsboende
 snarast ta upp en diskussion med både kommunala och privata bostadsföretag för att dessa ska starta byggande av trygghetsbostäder.
Motionären menar att många av Varbergs kommuns äldre invånare lever i
en mycket otrygg situation. För många av dessa personer är en egen lägenhet i ett hus där det finns andra äldre att kunna träffas och umgås med, där
det finns tillgång till viss personal vid behov, och där det är rimliga avstånd
till olika former av service, det de önskar allra mest. Motionären är av den
uppfattningen att frågan om byggnation av trygghetsbostäder måste prioriteras mycket kraftigt.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 18 februari 2014 föreslagit att
avslå motionen.
Kommunen arbetar redan med att informera privata byggherrar om såväl
behovet av trygghetsboende som möjligheterna till investeringsstöd. Vid
årsskiftet 2011-2012 stod cirka 1 100 personer i kö till trygghetsboende hos
Varbergs Bostads AB vilket visserligen är en hög siffra. Men ser man till
det faktiska antalet som aktivt söker lägenheter rör det sig om knappt 110
personer. I dagsläget finns det 221 trygghetsboende i kommunen och totalt
45 nya trygghetsboende är för närvarande planerade i kommunen.
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Kommunfullmäktige har den 18 juni 2013, § 79, antagit bebyggelsestrategi
för Varbergs kommun. Strategin behandlar all sorts bebyggelse men innehåller bland annat en sektion om boende för äldre och funktionsnedsatta.
Där står det att kommunen har ett särskilt ansvar att planera och tillgodose
bostadsbehovet för äldre och funktionsnedsatta. Strategin säger dock att när
det är möjligt så integreras dessa boenden i det ordinarie beståndet. Ett ökat
utbud av lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden som har god tillgänglighet och ges möjlighet till social gemenskap och trygghet underlättar
för äldre och funktionsnedsatta att bo kvar hemma. I de planeringsprinciper
som bebyggelsestratgin slår fast står det att kommunalt initierade detaljplaner för till exempel särskilt boende är alltid högt prioriterade. Ytterligare
en planeringsprincip säger att en variation av storlek och upplåtelseformer
på bostäderna, samt bostäder för funktionsnedsatta, äldre och socialt utsatta
grupper ska beaktas i markanvisningar.
Planeringskontoret anser att bebyggelsestrategi, som dock inte fanns då
motionen skrevs, lyfter och behandlar frågan kring boende för äldre. Genom
att efterfölja och ta stöd i de planeringsprinciperna som berör frågan kan
boendesituationen för de äldre förbättras. Det är alla förvaltningars gemensamma ansvar att se till att bebyggelsestratgin efterlevs och implementeras.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet de 11 mars 2014, § 89, och då kommit
överens om att föreslå kommunfullmäktige besluta att
 avslå motionen med hänvisning till att bebyggelsestrategin för Varbergs
kommun täcker in motionärens första strecksats och att dialog förekommer med fastighetsägare.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2014, § 55.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Planeringskontoret
Socialnämnden
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Dnr KS 2013/0173

Förteckning över motioner som inte är slutbehandlade
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 lägga redovisningen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har upprättat förteckning över motioner som inte är
slutbehandlade till och med april 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-04-22

45

Kf § 70

Meddelanden
Dnr KS 2014/085-1
Revisionsrapport från Varbergs kommuns revisorer avseende Granskning av
kommunens chefsrekrytering och ledarutveckling.
Dnr KS 2014/0199-1
Kultur- och fritidsnämndens Målstyrningsdokument 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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