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Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 24 juni
2014
Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04,
881 06, 881 07 eller ks@varberg.se
Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige
Finansrapport per 30 april 2014
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna finansrapport per 30 april 2014
 godkänna avsteg från finanspolicyns fastställda maximala kapitalförfall inom
en given 12 månadersperiod under 2014.
Borgen för Olsegårdens ridklubb
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga proprieborgen
till Olsegårdens ridklubb på högst 385 tkr under fem år.
Samverkansavtal för gymnasieskola och gymnasiesärskola
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att teckna samverkansavtal för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Samverkansavtalet grundas på en gemensam strävan att genom utökad samverkan
erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och attraktivt utbildningsutbud av hög kvalitet. Avtalet syftar också till att genom samverkan
optimera resursanvändningen och öka kostnadseffektiviteten i gymnasieskolan och
gymnasiesärskola.

Kommunstyrelsen beslutar
Pensionsmedelsrapport per 30 april 2014
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna pensionsmedelsrapport per 30 april 2014.
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Ansökan om bidrag – Värdegrundsarbetet Auschwitz99
Kommunstyrelsen beslutar att
 bevilja föreningen Auschwitz 99 ett bidrag på 120 tkr kronor
 beloppet utbetalas mot rekvisition
 redovisning av läsårets aktiviteter, intäkter och kostnader görs skriftligt till
kommunstyrelsen senast 31 maj 2015
 medel tas ur kommunstyrelsens konto för anslag mot främlingsfientlighet.
Föreningen Auschwitz 99 har den 2 maj 2014 lämnat en ansökan om bidrag från
kommunen till det värdegrundsarbete som föreningen driver tillsammans med
kommunens grundskolor läsåret 2014-2015. Föreningen arbetar med elever och
lärare i frågor som rör människors lika värde och som en del i arbetet genomförs
en resa till koncentrationslägren Auschwitz och Birkenau. Resan blir ett avstamp i
skolornas fortsatta samtal om demokrati och värdegrund.
Redovisning av synpunkter till kommunstyrelsen genom Tyck Om Varberg
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Kommunledningskontoret har sammanställt synpunkter som kommit till
kommunstyrelsen genom Tyck Om Varberg. Sammanställningen omfattar perioden 1 november 2013 till 30 april 2014. Under perioden lämnades
11 synpunkter.
Lokalförsörjningsplan för Varbergs kommun
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Serviceförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen arbetat fram en lokalförsörjningsplan. Syftet med planen är att på ett överskådligt sätt redovisa
kommunens lokalbestånd och dess användningsområden. Att skapa ett verktyg för
att möjliggöra planering av det framtida lokalbehovet samt att bidra till att skapa
förutsättningar för ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för kommunens
verksamheter.
Ledning och styrning i Varbergs kommun – uppdragsbeskrivning för
kommundirektör och förvaltningschefer
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna uppdragsbeskrivning för kommundirektör
 godkänna uppdragsbeskrivning för förvaltningschefer.
Uppdragsbeskrivningen för kommundirektör och förvaltningschefer är en fortsättning på det utvecklingsarbete som bedrivits inom förvaltningschefsgruppen och
tillsammans med verkställande direktörer i koncernledningsgruppen.
Kommunstyrelsen anställer kommundirektör och förvaltningschefer och ur ett ledningsperspektiv är det en fördel om det finns en uppdragsbeskrivning. I nuläget
finns ingen sådan beskrivning och det nämns bland annat som ett viktigt kriterium
i kommunkompassen som är ett verktyg för utvärdering och analys av kommunens sätt att arbeta. Det nämns även i revisionsrapporten Granskning av kommunens chefsrekrytering och ledarutveckling.
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Ändring av marknadsföringsavtal HK Varberg
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna förslag till utökad ersättning för marknadsföringsinsatser till Handbollsklubben Varberg, till 150 tkr per år från och med 2014
 kostnaderna för 2014, 70 tkr i kompletterande ersättning, tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
Månadsrapport januari – maj 2014 – kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens månadsuppföljning för
perioden januari–maj 2014.
Månadsrapport januari – maj 2014 – Varbergs kommun
Kommunstyrelsen beslutar att anta Varbergs kommuns månadsuppföljning för
perioden januari-maj 2014.
Förstudie – Fridrottshall i Varbergs kommun
Kommunstyrelsen beslutar att ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra
förstudie för byggnation av friidrottshall, gymnastikhall och idrottshall på
skoltomten i Trönninge med möjlig utveckling för utomhusarena och fotbollsplan.
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 juni 2014, § 85, föreslagit
kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för idrottshall och friidrottshall på
den framtida skoltomten i Trönninge med möjlighet att komplettera med
utomhusarena och fotbollsplan samt att godkänna beräknad förstudiekostnad på 1
mnkr och att kostnaden belastar kultur- och fritidsnämndens resultatreserv om
projektet inte genomförs.
Kultur- och fritidsförvaltningen har den 19 maj 2011 gjort en behovsanalys för en
friidrottshall i Varbergs kommun.

