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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-20.50

Beslutande

Annsofi Aurell (M)
Gösta Bergenheim (M)
Per Fåhraeus (M)
Lennart Andrén (M)
Sven Andersson (M)
Micael Åkesson (M)
Mats Eriksson (M)
Johan Högberg (M)
Marita Johansson (M)
Jörgen Warborn (M)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Lena Andersson (M)
Andreas Björklund (M)
Ulrika Ericsson (M)
Gösta Alness (M)
Martin Svensson (M)
Nevrie B Suleyman (M)
Peter Sjöholm (M)
Harald Lagerstedt (C)
ViviAnne Johansson (C)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Christofer Bergenblock (C)
Stefan Stenberg (C)
Olof Helmersson (C)
Susanna Thunberg (C)
Mattias Ahlström (FP)
Michael Bonde (FP)
Margareta Lorentzen (FP)
Marianne Nord-Lyngdorf (FP)
Kerstin Hurtig (KD)
Lilith Svensson (KD)

Övriga deltagare

Maria Ericson, Teater Halland
Sofie Werdin, kommunsekreterare
Gösta Öborn, Världsarvet Grimeton

Utses att justera

ViviAnne Johansson (C) och Stefan Edlund (MP)

Justeringens plats och
tid

Kommunkansliet den 27 maj 2014, kl. 17.00

Sekreterare

Sofie Werdin

1-22

Carlos Paredes (S)
Inger Karlsson (S)
Magnus Niklasson (S)
Jeanette Qvist (S)
Tomas Johansson (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Lennart Johansson (S)
Ulla Svenson (S)
Peter Stoltz (S)
Linda Berggren (S)
Jana Nilsson (S)
Vivi-Anne Karlsson (S)
Ing-Marie Berggren (S)
Rita Wiberg (S)
Göran Ericsson (S)
Ewa Klang (S)
Gösta Johansson (S)
Hans Bengtsson (S)
Roland Ryberg (S)
Adelina Sejdijaj (S)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Hans Wieslander (V)
Stefan Edlund (MP)
Eva-Lena Repfennig (MP)
Karin Ekeborg (MP)
Pierre Ringborg (MP)
Erik Hellsborn (SD)
Jörgen Pejle (SD)
Nils-Erik Dahlgren (SPI)
Eystein Stig (SPI)

Ersättare:
Lennart Andrén (M)
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Dnr KS 2014/0120

Allmänhetens frågestund
Niclas Bengtsson och Annika Edelo, Varberg, ställer fråga om flyttning av
återvinningsstation på Stockrosgatan.
Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn (M) svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kf § 72

Information om Fredsåret 2015
Maria Ericson, Teater Halland och Gösta Öborn, Världsarvet Grimeton
informerar om Fredsåret 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0100

Ledamöternas frågestund
Pierre Ringborg (MP) ställer fråga om vägbulor på Västra Vallgatan.
Hamn- och gatunämndens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på
frågan.
Pierre Ringborg (MP) ställer fråga om trafiklösning vid Lorensberg via
Östra Vallgatan.
Hamn- och gatunämndens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på
frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0277

Motion om bostadspolitisk strategi mot hemlösheten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har den 12 maj 2014 lämnat motion om bostadspolitisk strategi mot hemlösheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0280

Motion om gratis bussresor för personer över 75 år i
Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har den 14 maj 2014 lämnat motion om gratis bussresor för personer över 75 år i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot i Vatten och Miljö i Väst AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Darek Nilsson (S) från uppdraget som ledamot i Vatten och
Miljö i Väst AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Darek Nilsson (S) har i skrivelse den 15 maj 2014 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i Vatten och Miljö i Väst AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Darek Nilsson
Vatten och Miljö i Väst AB
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Begäran om röstsammanräkning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Darek Nilsson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
 hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny ersättare
i Varbergs kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Darek Nilsson (S) har i skrivelse den 15 maj 2014 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ersättare för Socialdemokraterna i Varbergs kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Länsstyrelsen
Darek Nilsson
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0214

Begäran om utökning av servicenämndens investeringsbudget till Mariedalsskolans kök
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 utöka servicenämndens investeringsbudget för 2014 med 900 tkr för att
täcka de ökade kostnaderna för anpassning av Mariedalsskolans kök.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Mariedalsskolan ändrades till en F-3 skola från hösterminen 2013. Köket
behöver anpassas till en verksamhet som även omfattar frukost och mellanmål för ett större antal elever och arbetet har under det gångna läsåret utförts
med en provisorisk lösning.
Åtgärder som behöver genomföras är bland annat installation av en tunneldiskmaskin och att kökets yta ökas genom att ta ner en vägg mot ett kontor.
Kontorsdelen som ska bli kök måste våtrumsanpassas och få ett särskilt
golv. Ventilationen ska anpassas i de ombyggda utrymmena. Anpassningarna är kostnadsberäknade till 900 tkr och skrivs av på 15 år och innebär en
hyresökning för barn- och utbildningsförvaltningen med 62 tkr per år.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 4 april 2014 föreslagit att utöka
servicenämndens investeringsbudget för 2014 med 900 tkr för att täcka de
ökade kostnaderna för anpassning av Mariedalsskolans kök.
Den utökade investeringsbudgeten för servicenämnden innebär ingen extra
kapitalkostnadstäckning eller driftkostnad, då verksamheten är intäktsfinansierad och kostnaderna för hyran ingår i barn- och utbildningsnämndens
budget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april 2014, § 154.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 april 2014, § 85.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Servicenämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0164

Försäljning av fastigheten Björnen 7
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 överlåta fastigheten Björnen 7 till Varbergs Fastighets AB för en köpeskilling om 12,4 mnkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Jana Nilsson (S), Turid Ravlo Svensson (S), Inger Karlsson (S), Magnus
Niklasson (S), Jeanette Qvist (S), Tomas Johansson (S), Carlos Paredes (S),
Lennart Johansson (S), Ulla Svenson (S), Peter Stoltz (S), Linda Berggren
(S), Vivi-Anne Karlsson (S), Ing-Marie Berggren (S), Rita Wiberg (S),
Göran Ericsson (S), Ewa Klang (S), Gösta Johansson (S), Hans Bengtsson
(S), Roland Ryberg (S) och Adelina Sejdijaj (S) reserverar sig mot beslutet.
Lars-Åke Erlandsson (V) och Hans Wieslander (V) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Warborn (M) med instämmande av Lilith Svensson (KD), Nils-Erik
Dahlgren (SPI), Micael Åkesson (M), Christofer Bergenblock (C) och Johan
Högberg (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jana Nilsson (S) med instämmande av Jeanette Qvist (S), Stefan Edlund
(MP), Lars-Åke Erlandsson (V), Linda Berggren (S) och Ewa Klang (S)
föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag.
Pierre Ringborg (MP) föreslår återremiss med motiveringen att beslut i
ärendet bör avvaktas tills dess att besked kommer från Skolinspektionen om
Kunskapsskolans ansökan.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Jana Nilssons
(S) med fleras förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) med fleras förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 34 jaröster, 25 nej-röster och 2 avstår.
Ja röstar Jörgen Warborn (M), Annsofi Aurell (M), Gösta Bergenheim (M),
Lennart Andrén (M), Sven Andersson (M), Micael Åkesson (M), Mats
Eriksson (M), Johan Högberg (M), Marita Johansson (M), Ann-Charlotte
Stenkil (M), Lena Andersson (M), Andreas Björklund (M), Ulrica Ericsson
(M), Gösta Alness (M), Martin Svensson (M), Nevrie B Suleyman (M),
Peter Sjöholm (M), Per Fåhraeus (M), Harald Lagerstedt (C), ViviAnne
Johansson (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer Bergenblock (C),
Stefan Stenberg (C), Olof Helmersson (C), Susanna Thunberg (C),
Marianne Nord Lyngdorf (FP), Mattias Ahlström (FP), Michael Bonde (FP),
Margareta Lorentzen (FP), Lilith Svensson (KD), Kerstin Hurtig (KD),
Nils-Erik Dahlgren (SPI), Eystein Stig (SPI) och Pierre Ringborg (MP).
Nej röstar Jana Nilsson (S), Turid Ravlo-Svensson (S), Inger Karlsson (S),
Magnus Niklasson (S), Jeanette Qvist (S), Tomas Johansson (S), Carlos
Paredes (S), Lennart Johansson (S), Ulla Svenson (S), Peter Stoltz (S),
Linda Berggren (S), Vivi-Anne Karlsson (S), Ing-Marie Berggren (S), Rita
Wiberg (S), Göran Ericsson (S), Ewa Klang (S), Gösta Johansson (S), Hans
Bengtsson (S), Roland Ryberg (S), Adelina Sejdijaj (S), Lars-Åke
Erlandsson (V), Hans Wieslander (V), Stefan Edlund (MP), Eva-Lena
Repfennig (MP) och Karin Ekeborg (MP).
Avstår Erik Hellsborn (SD) och Jörgen Pejle (SD).
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 29 april 2013, § 135, beslutat att uppdra åt serviceförvaltningens fastighetsavdelning att utreda möjligheterna för annan användning av fastigheten Björnen 7 samt för övriga verksamheter vara behjälplig att hitta andra lokaler.
Bakgrunden är att planeringskontoret och serviceförvaltningen i arbetet med
lokalförsörjningsplanen identifierat fastigheten som en utvecklingsfastighet
som på grund av sitt strategiska läge bör utvecklas.
Socialförvaltningens har hyrt delar av fastigheten och utflyttar under 2015.
Resterande ytor hyrs ut till bland annat montessoriskola och föreningar.
Planeringskontoret och serviceförvaltningen fick under sommaren 2013
förfrågan från Kunskapsskolan AB om uthyrning av de lokaler socialförvaltningen lämnat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2014-05-20

13

Befintlig detaljplan anger ändamål småindustri men för befintlig skolverksamhet i bygganden har bygglov tidigare lämnats.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 20 mars 2014 föreslagit att
 överlåta fastigheten Björnen 7 till Varbergs Fastighets AB för en köpeskilling om 12,4 mnkr
 uppdra planeringskontoret att beställa ändring av detaljplan för fastigheten Björnen 7 för att möjliggöra ett utökat användande av fastigheten
för skoländamål.
Eftersom fastigheten inte längre innehåller kommunala verksamheter och
ska utvecklas bedömer planeringskontoret att ägandet av fastigheten lämpligast ligger hos det kommunala bolaget Varbergs Fastighets AB, vilka sedermera har lett diskussionen och processen med intressenten på de lokaler
socialförvaltningen lämnar.
Planeringskontoret och Varbergs Fastighets AB har samrått med stadsbyggnadskontoret gällande detaljplan och bygglov. Bedömningen är att en etablering av skola kan prövas i ett bygglov men detaljplanen bör lämpligen
ändras, för att även stämma överens med befintliga förhållanden.
Varbergs Fastighets AB har i samråd med planeringskontoret låtit NAI
SVEFA värdera fastigheten. Värdet uppskattades i utlåtande den 13 februari
2013 till 15 mnkr. I revidering av värderingen har befintliga hyresnivåer
beaktats för de föreningar som hyr lokal i fastigheten och fastigheten har
den 13 mars 2013 värderats till 12,4 mnkr.
En ändring av detaljplan och användning av fastigheten från småindustri till
bland annat skoländamål ligger i linje med intentionerna om att förtäta
innerstaden och utöka möjligheterna för service och verksamheter.
Frågan om etablering av skolverksamhet hanteras separat genom att Skolinspektionens begär yttrande från kommunen gällande ansökningar om att
starta fristående skola.
Samråd har skett med ekonomikontoret, serviceförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och barn- och utbildningsförvaltningen.
Arbetsutskottet har den 1 april 2014, § 131, beslutat att ge planeringskontoret i uppdrag att beställa ändring av detaljplan för fastigheten Björnen
7 för att möjliggöra ett utökat användande av fastigheten för skoländamål.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 april 2014, § 88.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Serviceförvaltningen
Planeringskontoret
Socialförvaltningen
Varbergs Fastighets AB
Ekonomikontoret
Stadsbyggnadskontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Reservation mot beslutet om försäljning av kvarteret Björnen 7, KF 140520

Vi reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut i rubricerat ärende. Beslutet att överlåta
fastigheten Björnen 7 till Varbergs Fastighets AB, grundar sig på att majoriteten vill bygga
om fastigheten för att kunna hyra ut den till Kunskapsskolan AB. Vi har redan i samband med
att frågan var uppe i fastighetsbolagets styrelse föreslagit avslag till köpet. Vi har i samband
med detta även tydligt sagt att vi kommer att vidhålla detta även efter valet.
Vi har också reserverat oss mot majoritetens svar på skolinspektionens remiss om
Kunskapsskolans ansökan, KS den 25 mars 2014 enligt nedan.
Vi ser stora ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av att Kunskapsskolan etablerar
sig i Varberg. Detta eftersom det pågående arbetet med att bygga en ny F-9 skola i Trönninge
med 800 platser, tillsammans med de nuvarande skolornas utbud är planerat utifrån det behov
kommunen har av grundskoleplatser.
Redan innan etableringen av vår nya skola i Trönninge har vi i är en total kapacitet på 3 080
platser i våra centrala skolor. Behovet just nu är 2 617 platser. De 800 platserna i Trönninge
kommer att fördelas dels till landsbygdsskolorna, dels till elever som idag går i skolor i
staden. Detta gör att vi över överskådlig tid kommer att vara väl tillgodosedda med platser i
staden.
Kunskapsskolans etablering kommer därför att leda till att vi har betydligt fler platser än vad
som bedöms efterfrågas. Den bedömda elevökningen stannar de närmaste åren enligt prognos
på 119 elever i gruppen som går årskurs 4 - 9. Tillskottet på platser genom etableringen av
Kunskapsskolan blir 378 elever utöver de platser som skapas genom den pågående
etableringen av Trönningeskolan. Detta medför bl.a. att kommuns kostnader för lokaler ökar.

;
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/""----------------------------------------------------För den Socialdemokratiska KF-gruppen
Jana Nilsson

Varbenzs kommun
Komn;\mstyre!scn
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Reservation mot beslutet om försäljning av kvarteret Björnen 7, KF 140520

Vi reserverar oss mot kommunföllmäktiges beslut i rubricerat ärende. Beslutet att överlåta
fastigheten Björnen 7 till Varbergs Fastighets AB, grundar sig på att majoriteten vill bygga
om fastigheten för att kunna hyra ut den till Kunskapsskolan AB.
Vi ser stora ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av att Kunskapsskolan etablerar
sig i Varberg. Detta eftersom det pågående arbetet med att bygga en ny F-9 skola i Trönninge
med 800 platser, tillsammans med de nuvarande skolornas utbud är planerat utifrån det behov
kommunen har av grundskoleplatser.
Redan innan etableringen av vår nya skola i Trönninge har vi i år en total kapacitet på 3 080
platser i våra centrala skolor. Behovet just nu är 2 617 platser. De 800 platserna i Trö1111inge
kommer att fördelas dels till landsbygdsskolorna, dels till elever som idag går i skolor i
staden. Detta gör att vi över överskådlig tid kommer att vara väl tillgodosedda med platser i
staden.
Kunskapsskolans etablering kommer därför att leda till att vi har betydligt fler platser än vad
som bedöms efterfrågas. Den bedömda elevökningen stannar de närmaste åren enligt prognos
på 119 elever i gruppen som går årskurs 4- 9. Tillskottet på platser genom etableringen av
Kunskapsskolan blir 378 elever utöver de platser som skapas genom den pågående
etableringen av Trönningeskolan. Detta medför bl.a. att kommuns kostnader för lokaler ökar.
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För Vänsterpat1iets föllmäktigegrupp
Lars-Åke Erlandsson
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Dnr KS 2013/0451

Industrispår Susvind
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avveckla Susvindsspåret senast inom ett år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Susvindspåret består av en oelektrifierad spåranläggning och är en rest av
gamla Ätranbanan som gick från Varberg till Ullared. Banan lades ner i
början av 1960-talet. På 1990-talet genomfördes en förlängning av spåret ut
till Nilson Group AB. Spåret har rustats upp sommaren 2010.
Hamn- och gatuförvaltningen har under hösten 2013 utrett framtiden för
spåret, som presenteras i rapporten Framtiden för industrispår Susvind.
Bakgrunden till utredningen är att Trafikverket ställt frågan till kommunen
om behovet av industrispåret i framtiden eftersom spåret innebär stora begränsningar och extra kostnader för projekt Varbergstunneln.
Planeringskontoret har i januari 2014 tillsammans med Marknad Varberg
AB beskrivit konsekvenserna av en eventuell nedläggning av Susvindsspåret närmare i rapporten Konsekvenser av nedläggning av industrispår
Susvind.
En genomförd kundanalys visar att spåret endast används av ett företag.
Kommunen har försökt att minimera underhållskostnaderna på banan då
transporterna varit få. Underhållskostnaden för Susvindspåret är i dag cirka
100 000 kronor per år.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 januari 2014 föreslagit att
avveckla Susvindsspåret och att tiden för verkställande ska styras av projekt
Varbergstunneln.
Verksamheter som i dag har tillgång till industrispåret har uttryckt ointresse
att transportera sitt gods på järnväg då det inte är konkurrensmässigt vare
sig till kostnad eller till leveranssäkerhet. Ur ett etableringsperspektiv är
industrispår inte heller en efterfrågad tillgång.
En avveckling av spåret bedöms endast marginellt påverka miljömålen eller
möjligheten att uppfylla intentionerna i översiktsplanen, däremot kan en
avveckling underlätta stadsutvecklingen i stadens norra delar. Ett tänkbart
användningsområde för spårområdet kan vara en gata eller dylikt.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 april 2014, § 135, och då kommit överens om följande att-sats:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avveckla Susvindsspåret senast inom ett år.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 april 2014, § 89.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Planeringskontoret
Hamn- och gatuförvaltningen
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Dnr KS 2012/0400

Svar på motion om att göra Varberg till en Wikipediastad
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 18 september 2012,
§ 112, lämnat motion om att uppdra kommunstyrelsen att påbörja arbetet
med att göra Varberg till en Wikipediastad genom att placera ut QR-koder
på intressanta byggnader, platser och i samband med arrangemang.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 4 april 2014 avstyrkt
motionen men att möjligheten att använda QR-koder bör beaktas i det fortsatta arbetet med att förbättra informationen till invånare, företagare och
besökare i Varbergs kommun.
Det finns idag flera vägar att hitta information om Varbergs kommun.
Kommunledningskontorets bedömning är att informationen till såväl besökare som invånare har förbättrats väsentligt med både ny webbplats och vad
marknadens aktörer erbjuder.
Under 2012 inleddes ett omfattande arbete för att förnya Varbergs webbplats till att bli den självklara besökspunkten för invånare, företag och besökare. Förändringen innefattade arbete med målgruppsanalys, en förnyelse av
innehåll och struktur för att öka tillgängligheten.
Ett projekt för att öka tillgängligheten till kommunens tjänster för självservice har bedrivits under samma period. Syftet har varit att stödja olika
målgrupper med angelägna självservicetjänster som kan utföras oavsett tid
och plats. En av de prioriterade målgrupperna har varit besöksnäringen.
Insikten om att mobiltelefoner och läsplattor i mycket stor utsträckning används för att nå information har varit en grundförutsättning för utvecklingen
av den nya systemplattformen. Systemet har utformats så att dessa villkor
har uppfyllts.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april 2014, § 152.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 april 2014, § 95.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Justerandes sign

Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-05-20

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 82

18

Dnr KS 2013/0603

Akut renovering av tillagningsköket på Peder Skrivares skola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 utöka servicenämndens investeringsbudget för 2014 med 1 mnkr för att
täcka utgifter för logistikförbättringar vid renoveringen av Peder
Skrivares skolas kök.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
En fuktutredningsrapport visar på omfattande skador i en väggkonstruktion i
PS skolans kök. Sanering kommer att genomföras och i samband med detta
även planerat fastighetsunderhåll.
Serviceförvaltningen planerar också att förbättra logistiken i köket och
denna åtgärd är kostnadsberäknad till 1 mnkr, för vilket servicenämnden
önskar utökad investeringsbudget. Den förbättrade logistiken kommer att
bidra till en bättre arbetsmiljö och effektivare arbete i köket.
Ökad kapitalkostnad för de föreslagna investeringarna är ca 65 tkr per år,
vilket bedöms klaras av genom ett effektivare arbetssätt och ger därför ingen
kostnadsökning till barn- och utbildningsnämnden.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 15 april 2014 föreslagit att utöka
servicenämndens investeringsbudget för 2014 med 1 mnkr för att täcka utgifter för logistikförbättringar vid renoveringen av Peder Skrivares skolas
kök.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 april 2014, § 166.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 april 2014, § 103.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0261

Inrättande av ceremoni för nya medborgare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 en medborgarceremoni för nya medborgare ska genomföras årligen från
och med år 2014
 ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att planera och genomföra medborgarceremonin i samband med det årliga nationaldagsfirandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C) med instämmande av Jana Nilsson (S) föreslår
bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Regeringen har lämnat förslag om ändring i lagen om svenskt medborgarskap till riksdagen. Ändringsförslaget syftar till att tydligare använda medborgarskapet som ett verktyg i integrationsprocessen, att nya medborgare
ska känna delaktighet i den svenska gemenskapen och att poängtera medborgarskapets symboliska innebörd.
Förslaget innebär bland annat att alla kommuner ska vara skyldiga att årligen anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap. Kommunen ska bjuda in den som är folkbokförd i kommunen och som under de senaste 18 månaderna förvärvat
svenskt medborgarskap. Regeringen har överlämnat förslagen till lagändring
till riksdagen som beslutar om ändringsförslagen i maj 2014 för att träda i
kraft den I april 2015.
Möjligheten och behovet av att genomföra en ceremoni för nya medborgare
har tidigare diskuterats på kultur- och fritidsförvaltningen i samband med
planeringen av nationaldagsfirandet. Det finns utrymme och möjlighet att
genomföra en medborgarceremoni redan innevarande år.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 24 april 2014 föreslagit
att
 en medborgarceremoni för nya medborgare ska genomföras årligen från
och med år 2014
 ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att planera och genomföra medborgarceremonin i samband med det årliga nationaldagsfirandet.
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Kultur- och fritidsnämnden har den 23 april 2014, § 45, beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige om att besluta att en medborgarceremoni ska
genomföras årligen från och med 2014 samt att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att planera och genomföra medborgarceremonin i
samband med det årliga nationaldagsfirandet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har informerat om ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 april 2014, § 174.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 april 2014, § 105.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kultur- och fritidsnämnden
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Kf § 84

Meddelanden
Dnr KS 2012/0092-7
Ekonomichefens PM den 10 april 2014 om avslutat ärende, investeringar i
Varbergs hamn.
Dnr KS 2014/0008-3
Länsstyrelsens beslut den 7 april 2014 om tillsyn enligt 11 kap 10 § PBL
avseende detaljplan för Trävägen, Munkagård 1:190, 1:201, 1:203 och
1:204 i Tvååker.
Dnr KS 2013/0481-7
Länsstyrelsens beslut den 4 april 2014 om tillsyn enligt 11 kap 10 § PBL
avseende detaljplan för bostäder norr om Cafévägen, Torpa-Kärra 6:143
m.fl., Kärradal.
Dnr KS 2011/0157-228
Länsstyrelsens protokoll den 9 april 2014 avseende ny ersättare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.
Dnr KS 2014/0175-3
Årsredovisning 2013 från Räddningstjänsten Väst.

Dnr KS 2014/0264-1
Länsstyrelsens beslut den 23 april 2014 om fastställande av antalet mandat i
valkretsarna i Varbergs kommun under kommande valperiod.
Dnr KS 2014/0270-1
Länsstyrelsen beslut den 30 april 2014 om tillstånd till anordningar för valpropaganda inför val till Europaparlamentet den 25 maj 2014 och val till
Riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014.
Dnr KS 2014/0004-51
Protokoll från Rikskommittén Sveriges Nationaldag om fördelning av
flagga till enskild person.
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Dnr KS 2014/0004-52
Meddelande från Rikskommittén Sveriges Nationaldag om tilldelning av
Rikskommitténs förtjänstplaketter 2014.
Dnr KS 2014/004-53
Meddelande från Rikskommittén Sveriges Nationaldag om tilldelning av
fana respektive flagga för organisation/förening.
Dnr KS 2011/0699-18
Länsstyrelsens meddelande den 6 maj 2014 att länsstyrelsens beslut att avslå
överklagande om antagande av detaljplan för Lagmannen 18 har överklagats
till Mark- och miljödomstolen.
Dnr KS 2013/0525-11
Länsstyrelsens beslut den 9 maj 2014 om prövning enligt 12 kap 1 § PBL
avseende detaljplan för Rolfstorp 20:41.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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