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Ks § 1

Ändring av kommunstyrelsens dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 Dagordningen ändras enligt följande:
 ärende 8, Ansökan om bidrag till utveckling av musselodling i
Vendelsöfjorden, utgår
 ärende 14, Avtal med Migrationsverket om ensamkommande
flyktingbarn, utgår
 extra ärende, taxa för Varbergs kommuns tillståndhantering i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011,
tas upp som ärende 17
 extra ärende, taxa för Varbergs kommuns tillsynsverksamhet i enlighet med lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 och lagen om
brandfarliga och explosiva varor 2010:1011, tas upp som ärende 18
 övrig fråga från Jeanette Qvist (S) om Österleden och övrig fråga
från Turid Ravlo Svensson (S) om inbjudan till miljökonferens, tas
upp som ärende 19.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0403

Verksamhetsplan 2014 Energi- och klimatrådgivning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna verksamhetsplan 2014 för kommunal energi- och klimatrådgivning i Varbergs kommun
 paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Energimyndigheten lämnar ekonomiskt stöd till kommunal energi- och klimatrådgivning enligt förordning (1997:1322) om bidrag till kommunal
energi- och klimatrådgivning. Stödet för Varbergs kommun uppgår 2014 till
315 000 kronor. Från och med 2009 ska kommunen godkänna en verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning som ska skickas in till Energimyndigheten för att finansiellt stöd ska kunna betalas ut. Energi- och klimatrådgivning i Varbergs kommun sker i egen regi och med en sysselsättningsgrad på 50 % av en heltid.
I verksamhetsplanen beskrivs prioriterade temaområden och målgrupper
samt de informationsaktiviteter som verksamheten i första hand kommer att
inriktas mot under 2014.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 december 2013 föreslagit
att godkänna verksamhetsplan 2014 för kommunal energi- och klimat-rådgivning i Varbergs kommun.
Planerade aktiviteter i verksamhetsplanen ligger i linje med det prioriterade
målområdet ökat ansvar för miljön och klimatet. Det finns även goda möjligheter till synergieffekter med det arbete som rör Strategi för energieffektivisering 2010-2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2014, § 6.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/1038

Svar på motion om att ge medborgarna rätt att lämna medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Marianne Nord Lyngdorf (FP) med instämmande av Stefan Edlund (MP)
och Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till motionen.
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
Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 20 december 2011,
§ 182, lämnat motion om att ge medborgarna rätt att lämna medborgarförslag. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram regler för hur detta ska hanteras. Datum för ikraftträdande bestäms, när reglerna
är godkända av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen möjlighet att besluta om att
införa medborgarförslag. Medborgarförslag innebär rätt för den som är
folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget att väcka
ärenden i fullmäktige om frågor inom kommunens eller landstingets ansvarsområde. Förslagsrätten gäller även barn och ungdomar liksom utländska medborgare utan lokal rösträtt.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 11 januari 2012 föreslagit att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Arbetsutskottet har den 7 februari 2012, § 43, beslutat att återremittera ärendet.
Kommunledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 8 februari 2012
föreslagit att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Det finns flera vägar att välja för att påverka det som händer i Varbergs
kommun. Man kan kontakta kommunens politiker direkt, kontakta förvaltJusterandes sign
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ningarna om det gäller praktiska frågor kring kommunens service, använda
sociala medier, ställa en fråga vid allmänhetens frågestund i fullmäktige
m.m. Eftersom inflytande är en av de viktigaste delarna i Vision 2025 finns
sedan ett par månader ett diskussionsforum på kommunens webbplats, där
man kan lämna idéer eller starta debatt. Våren 2012 lanserades Tyck Om
Varberg som gör det möjligt att lämna synpunkter, beröm, klagomål och
förslag på kommunens verksamheter via kommunens webbplats eller genom
blanketter. Tyck Om Varberg förbättrar dialogen med invånare, företagare
och besökare. Återkoppling till den politiska nivån ska enligt riktlinjerna ske
till kommunstyrelse och nämnd. Medborgarförslag skulle således bli ytterligare ett sätt att påverka, formellt reglerat i kommunallagen beträffande
handläggning och beslutsordning.
Arbetsutskottet har den 28 februari 2012, § 65, beslutat bordlägga ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19-20 mars 2012, § 100.
Kommunstyrelsen har den 24 april 2012, § 61, beslutat återremittera ärendet.
Kommunledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 13 november 2012
överlämnat ärendet till arbetsutskottet för ställningstagande.
Exempel på andra metoder för inflytande är medborgarpanel och e-petitioner, e-förslag. I en medborgarpanel bjuds en grupp medborgare in att delta i
en panel för att ge styrelser och nämnder ett bredare underlag till beslut. En
medborgarpanel kan träffas via fysiska möten eller som en e-panel över webben. E-petition är ett förslag som en invånare kan lägga ut på kommunens
webbplats och som andra kan stödja genom att signera det.
Det finns således flera olika metoder att använda för att utveckla dialogen
med invånarna. Vilka metoder man väljer är beroende av vilka mål man har
med dialogen, vilka påverkansmöjligheter som ska finnas och vilka målgrupper man vänder sig till.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 januari 2013, § 26, och då
kommit överens om att återremittera ärendet.
Kommunledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 20 november 2013
avstyrkt motionen.
Kommunledningskontorets bedömning är att dialogen med invånarna har
utvecklats under senare år och att flera av de metoder som används är
snabbare och mer informella än medborgarförslag. Delaktighet är en viktig
del i Vision 2025. Kommunens styrelser och nämnder har således ett uppdrag från fullmäktige att ytterligare utveckla dialogen med invånarna.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 december 2013, § 456.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0517

Svar på motion om att minska barngrupperna i förskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens
beslutade insatser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Jana Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Qvist (S) med instämmande av Jana Nilsson (S) och Stefan Edlund
(MP) föreslår bifall till motionen.
Jörgen Warborn (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Jeanette Qvists (S) med fleras förslag.
Med 7 ja-röster för Jörgen Warborns (M) förslag och 6 nej-röster för
Jeanette Qvists (S) med fleras förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla
Jörgen Warborns (M) förslag.
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Beskrivning av ärendet
Jeanette Qvist (S) har i kommunfullmäktige den 18 oktober 2012, § 136,
lämnat motion om att satsa på framtiden - minska barngrupperna i förskolan. Motionären föreslår att
 införa ett tak som genomsnittligt under året garanterar barngrupper i
förskolan på max 12 barn för de yngsta (1-3 år) och max 15 barn för de
äldre (3-6 år) på tre heltidsanställda.
 lägga upp en strategi som möjliggör att kommunen når detta tak inom
tre år.
Barn- och utbildningsnämnden har den 4 november 2013, § 145 beslutat
föreslå kommunfullmäktige besluta att
 barngruppernas storlek och personaltäthet belyses i samband med översyn av fördelningsmodellen
 barngruppernas storlek och personaltäthet följs upp i barn- och
utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete samt via införandet av
nytt planerings/kvalitetsverktyg i ny förskoleportal
 motionen avslås med hänvisning till ovanstående att-satser.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 28 november 2013 avstyrkt motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslutade insatser.
Barn- och utbildningsnämnden ser att det är viktigt att följa frågan om barnantal och personaltäthet. Det är förutsättningar som tillsammans med andra
faktorer som behörig personal, inlyssnande och lyhörda pedagoger, ändamålsenliga lokaler med mera är väsentliga för kvalité i verksamheten. FörJusterandes sign
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valtningens absoluta ambition är att fortsätta arbeta med god kvalité i förskola och skola utifrån de ekonomiska ramarna.
Med enbart antal barn som beräkningsgrund för fördelningsmodellen tas
inte hänsyn till vistelsetiden som till exempel allmän förskola och 15-timmarsbarn. Det innebär att nyttjandetiden över dagen och veckan inte är konstant vilket påverkar det faktiska barnantalet och personalbemanningen.
Utifrån detta behöver organisationen vara flexibel för att möta de olika behoven.
Barn- och utbildningsnämnden ser att ett fastställande av tak för gruppstorlekar innebär begränsade möjligheter att anpassa barngruppens storlek och
personaltäthet till de förutsättningar som råder på varje förskola. Även om
ambitionen är god innebär detta en minskad flexibilitet och handlingsfrihet
vilket gör att förvaltningen inte förordar ett fastställt tak för gruppstorlekar.
En beslutad översyn av fördelningsmodellen sker under 2013. Barngruppernas storlek och personaltäthet ses över i samband med denna översyn av
fördelningsmodellen. Det sker också i barn- och utbildningsnämndens uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet och via införandet av nytt planerings/kvalitetsverktyg i ny förskoleportal.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 december 2013, § 457.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Reservation från den Socialdemokratiska KS-gruppen i ärende " Svar på
motion om att minska barngrupperna i förskolan'', KS 28 januari 2014.

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens förslag till beslut att avslå Jeanette Qvists
motion om att minska barngrupperna i förskolan.
I Varberg ser vi en trend att grupperna i förskolan ökar år efter år. 2011 hade vi
ett genomsnitt på 16,3 barn per grupp och 5,4 barn per årsarbetare. 2012 hade antalet barn åter
ökat och nu till i genomsnitt 16,4 barn per grnpp. Då detta är ett genomsnitt över året så ser
det oftast ut så att det finns 16-17 barn på 1-3 års avdelningar och 20-21 barn på 3-6 års
avdelningar på våren och något färre barn på hösten.
Forskningen anser att barngrnppernas storlek och personaltäthet är de viktigaste faktorerna för
kvaliten i förskolan. Det är av avgörande betydelse för barns språkutveckling, samspel mellan
barn och vuxna och för barns välbefinnande vad gäller stress, buller och konflikter.
Mot denna bakgrund föreslår motionen att Varbergs kommun skall
- införa ett tak som genomsnittligt under året garanterar barngrnpper i förskolan på max 12
barn för de yngsta (1-3 år) och max 15 barn för de äldre (3-6 år) på tre heltidsanställda samt
- lägga upp en strategi som möjliggör att kommunen når detta tak inom tre år.
Mot bakgrnnd av att Varbergs kommun växer mycket snabbt och därmed också behovet av
fler förskoleplatser, ser vi med stor oro att risken är att trenden med fler barn per avdelning
fortsätter. Det räcker då inte med den borgerliga majoriteten i barn- och utbildningsnämndens
beslut att belysa barngruppernas storlek och personaltäthet i samband med översyn av
fördelningsmodellen och att följa upp personaltätheten i andra sammanhang. Det behövs
istället tydliga målsättningar och resurser för att bryta trenden.
Vi inser mot bakgrnnd av det material som förvaltningen tagit fram, att det kan vara svårt att
nå föreslagna målsättning på de föreslagna tre åren. Syftet med motionen är att genom en
tydlig imiktning bryta trenden och snarast påbö1ja en minskning av antalet barn i barngrupperna till en rimligare nivå, för att på sikt få bamgrupper som fungerar i alla förskolor
och mot den bakgrunden yrkar vi bifall till motionen. \,, • ,
av,~
Varbergskommu:1

För den Socialdemokratiska KS-grnppen
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Dnr KS 2012/0559

Utvärdering av bilpool med kompletteringar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna utvärdering av bilpool
 vidareutveckla den interna fordonspoolen och komplettera denna med en
extern elbilspool samt ge servicenämnden i uppdrag att genomföra en
utvärdering av densamma.
Kommunstyrelsen beslutar att
 ge kommundirektören i uppdrag att se över reseriktlinjerna, följa upp tillämpningen av dem samt vid behov uppdatera riktlinjerna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 21 oktober 2008, § 164, beslutat att organisera
en kommunal bilpool. Servicenämnden fick i uppdrag att efter 18 månader
utvärdera bilpoolen för att utreda förutsättningarna att lägga ut denna på
entreprenad, vilket skulle möjliggöra bildelning med allmänheten.
Det har gjorts två utvärderingar av konsultfirman CW Logistikutveckling.
Den ena beskriver hur den nuvarande interna fordonspoolen fungerar och
den andra är en fördjupad jämförelse mellan externa och interna alternativ
för fordonspool. Utvärderingarna visar att den nuvarande lösningen med en
intern fordonspool, kompletterat med externa korttidshyrningar, i stort fungerar tillfredsställande och är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ.
Utvärderingarna anger att det finns samhällsekonomiska nyttor i och med att
kommunen, i egenskap av stor lokal fordonsanvändare, bidrar till att skapa
underlag för etablering av kommersiella fordonspooler. I den fördjupade
jämförelsen rekommenderas kommunen att initialt satsa på en kommersiell
fordonspool om max 3-4 bilar som ett komplement till den interna lösningen. Att möjliggöra bildelning med kommuninvånarna går helt i linje
med fullmäktiges inriktningsmål om ett Ökat ansvar för miljön och klimatet
som bl.a. anger att det successivt ska bli lättare för människor och företag att
göra miljömässigt rätt.
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Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 29 augusti 2013 föreslagit att
 ge servicenämnden i uppdrag att genomföra åtgärder som föreslås i utvärderingen, i syfte att minska andelen outnyttjade bokningar och nå ett
effektivare nyttjande av fordonen.
 ge servicenämnden i uppdrag att verkställa en lösning där den interna
fordonspoolen kompletteras med ett mindre antal fordon i en extern
upphandlad fordonspool, i syfte att lösa kommunens behov och samtidigt skapa underlag för etablering av kommersiella fordonspooler som
möjliggör bildelning för privatpersoner.
 ge kommunledningskontoret i uppdrag att följa upp och revidera riktlinjerna för tjänsteresor, i syfte att uppnå mål om minskad energianvändning för tjänsteresor och avlasta fordonspoolen från onödiga bilresor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2013, § 320 och då
kommit överens om att återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 15 oktober 2013 föreslagit
att
 vidareutveckla den interna fordonspoolen och komplettera denna med en
extern elbilspool i utvärderingssyft
 ge servicenämnden i uppdrag att behovsanpassa den nuvarande fordonspoolen och genomföra åtgärder för att optimera fordonens nyttjandegrad
 ge servicenämnden i uppdrag att handla upp den kompletterande externa
elbilspoolen, samt utvärdera denna efter en 3-årsperiod
 ge servicenämnden i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att optimera kommunens totala fordonspark i förhållande till verksamheternas
transportbehov
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över reseriktlinjerna, följa upp tillämpningen av dem samt vid behov uppdatera riktlinjerna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 december 2013, § 444, och då
kommit överens om att bordlägga ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 december 2013, § 460, och då
kommit överens om att föreslå kommunfullmäktige besluta att
 godkänna utvärdering av bilpool.
 vidareutveckla den interna fordonspoolen och komplettera denna med en
extern elbilspool samt ge servicenämnden i uppdrag att genomföra en
utvärdering av densamma.
samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att
 ge kommundirektören i uppdrag att se över reseriktlinjerna, följa upp
tillämpningen av dem samt vid behov uppdatera riktlinjerna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kommundirektören
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Dnr KS 2013/0386

Ansökan om bidrag till utveckling av musselodling i
Vendelsöfjorden
Ärendet utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0603

Akut renovering av tillagningsköket på Peder Skrivares skola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 avslå servicenämndens begäran om medel för ökade produktionskostnader på grund av den akuta saneringen av tillagningsköket på Peder
Skrivares skola
 frågan hanteras i bokslutsberedningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Tillagningsköket på Peder Skrivares skola har till och från besvärats av avvikande lukt i kylrummet. Efter sommaren 2013 blev läget akut då personal
uppvisade kraftiga allergiska besvär. En fuktutredning gjordes som visade
på omfattande skador i väggkonstruktionen samt att den mikrobiella statusen var sådan att skadorna kunde inverka negativt på människor.
Föreslagen åtgärd är omgående sanering som beräknas ta cirka sex månader.
Tillagningsköket på Peder Skrivares skola tillagar ca 4 000 portioner dagligen. Olika åtgärder har utvärderats med avseende på kostnad, kvalitet och
genomförbarhet. Serviceförvaltningens förslag är att mottagningskök används för tillagning och att ett mindre antal portioner beställs från Varbergs
sjukhus. Förslaget innebär merkostnader på grund av utökade personalresurser och flyttkostnader. Kostnadsökningen beräknas till ca 1 mnkr, men
en mer exakt beräkning kommer att tas fram. Nämnden begär medel för de
ökade produktionskostnaderna hos kommunstyrelsen.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 2 januari 2014 föreslagit att avslå servicenämndens begäran om medel för ökade produktionskostnader på
grund av den akuta saneringen av tillagningsköket på Peder Skrivares skola.
Prislistor för 2014 är fastställda sedan mitten av 2013 och servicenämnden
kan rimligen inte kompensera sig med prisjusteringar. Enligt regelverket ska
en nämnd som prognosticerar ett underskott anmäla detta till kommunstyrelsen. Om underskottet beror på omständigheter som nämnden inte kan påverka kan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige medge att det regleras
mot kommunens sammanställda resultat eller mot nämndens resultatfond.
Frågan behandlas då i början på 2015 av bokslutsberedningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2014, § 4, och kommit
överens om följande att-sats
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Kommunstyrelsen beslutar att
 frågan behandlas i början av 2015 av bokslutsberedningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0582

Budget och verksamhetsplan år 2014 Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna Budget och verksamhetsplan 2014 för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun är adjungerad medlem i Boråsregionen – Sjuhärads
kommunalförbund. Varberg betalar en lägre avgift med 11 kr/invånare och
år, jämfört med övriga medlemmar som betalar 73 kr/invånare.
Direktionen beslutade den 6 december 2013 att för egen del anta Budget och
verksamhetsplan för år 2014 samt översända den till medlemmarna för godkännande.
Budgetomslutningen är 18,5 mnkr varav 8 mnkr är bidrag till olika tillväxtobjekt. Dessutom tillkommer verksamheterna Medarbetarcentrum med
2,9 mnkr samt Navet Science center med 16,6 mnkr i budget för 2014.
Förbundet har som övergripande strategiskt mål att aktivt delta i arbetet för
att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.
Arbetet sker i huvudsak i tre beredningar: Beredningen för hållbar regional
utveckling Sjuhärad, beredningen för social välfärd och hälsa samt beredningen för utbildning och kompetens.
Medarbetarcentrum arbetar för att utveckla medarbetare, chef och organisation i medlemskommunerna.
Navet science center arbetar med interaktiva utställningar och spännande
pedagogik främst för barn och ungdomar.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 2 januari 2014 föreslagit att
godkänna Budget och verksamhetsplan 2014 för Boråsregionen – Sjuhärads
kommunalförbund.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2014, § 5.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0830

Utredning - Dialog med ungdomar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 inrätta Demokratiforum med den inriktning som redovisas i utredningen
 folkhälso- och trygghetsrådet ska vara den politiska styrgruppen för utvecklingen av Demokratiforum
 uppdra åt kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, socialnämnden, hamn- och gatunämnden, byggnadsnämnden och Varbergs Bostads AB att genom sina förvaltningar utse
representanter i arbetsgruppen, sammankallande för arbetsgruppen är
kommunstyrelsens representant
 uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för en uppföljning av
Demokratiforum som inflytandeform efter cirka ett år, då två Demokratiforum genomförts och då särskilt beakta ungdomars synpunkter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 21 juni 2011, § 119, beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden utreda och lämna förslag på hur dialog med ungdomar kan formas. Kommunstyrelsen har därefter bjudit in socialnämnden
att delta i utredningen.
En styrgrupp och arbetsgrupp har medverkat i utredningen. Flera möten med
ungdomar har genomförts, bland annat i fokusgrupper. Befintliga dialogformer i kommunen har inventerats och exempel från andra kommuner har
tagits fram.
För att ta ett helhetsgrepp och utveckla dialogen med ungdomar i kommunen föreslås inrättande av Demokratiforum. Enligt förslaget är folkhälsooch trygghetsrådet den politiska gruppen för utveckling av Demokratiforum.
Under folkhälso- och trygghetsrådet bildas en sektorsövergripande arbetsgrupp för att genomföra och utveckla Demokratiforum.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 28 augusti 2013 föreslagit att
‒ utredningen remitteras till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, socialnämnden, hamn- och gatunämnden, byggnadsnämnden och Varbergs Bostads AB
‒ samråd om utredningen sker i folkhälso- och trygghetsrådet.
Justerandes sign
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Arbetsutskottet har den 9 september 2013, § 322, beslutat att
‒ remittera utredningen om dialog med ungdomar till barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, hamnoch gatunämnden, byggnadsnämnden och Varbergs Bostads AB
 uppmana kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden
att inhämta synpunkter från ungdomar i remissyttrandet
 samråda med folkhälso- och trygghetsrådet om utredningen.
Kommunledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 20 december 2013
föreslagit
 inrätta Demokratiforum med den inriktning som redovisas i utredningen
 folkhälso- och trygghetsrådet ska vara den politiska styrgruppen för utvecklingen av Demokratiforum
 uppdra åt kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, socialnämnden, hamn- och gatunämnden, byggnadsnämnden och Varbergs Bostads AB att genom sina förvaltningar utse
representanter i arbetsgruppen
 uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för en uppföljning av
Demokratiforum som inflytandeform efter cirka ett år, då två Demokratiforum genomförts.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2014, § 7, och då
kommit överens om att ändra 3:e och 4:e att-satsen enligt följande
 uppdra åt kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, socialnämnden, hamn- och gatunämnden, byggnadsnämnden och Varbergs Bostads AB att genom sina förvaltningar utse
representanter i arbetsgruppen, sammankallande för arbetsgruppen är
kommunstyrelsens representant
 uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för en uppföljning av
Demokratiforum som inflytandeform efter cirka ett år, då två Demokratiforum genomförts och då särskilt beakta ungdomars synpunkter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0563

Beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Halland
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 bevilja ansvarfrihet för förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i
Halland för verksamhetsåret 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 20 december 2013 föreslagit att
ansvarfrihet beviljas för förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i
Halland för verksamhetsåret 2012.
Förbundsmedlemmarnas revisorer föreslår i revisionsberättelsen att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2014, § 8.
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Dnr KS 2014/0020

Tidsbegränsat förordnande som förvaltningschef vid kulturoch fritidsförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 tillsätta Kristina Hylander som tillförordnad förvaltningschef vid kulturoch fritidsförvaltningen från och med den 1 februari 2014 och fram till
dess att permanent förvaltningschef rekryteras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I avvaktan på ny rekrytering av kultur- och fritidschef tillsätts Kristina
Hylander som tillförordnad förvaltningschef från och med den 1 februari
2014.
Samverkan har skett med företrädare för personalorganisationerna den
7 januari 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kristina Hylander
Kultur- och fridsförvaltningen
Personalkontoret
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Dnr KS 2014/0042

Avtal med Migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn
Ärendet utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 13

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2013/0162-8, 9
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 20 november och 6 december 2013
avseende servitut Tvååkers-Ås 2:8, 2:168, 2:171 respektive Veddige 31:1
Dnr KS 2013/0595-2
Kommunekologens delegeringsbeslut den 17 december 2013 – ansökan om
bidrag till skötsel och strandängar mellan Lerhuvudet och Skeatångens båthamn, Årnäshalvön, 2013.
Dnr KS 2013/0561-3
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 18 december 2013
avseende ändring av marknadsföringsavtal, Varbergs BoIS FC.
Dnr KS 2013/0509-4
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 18 december 2013
avseende ändring av detaljplan för fastigheten Rådhuset 20.
Dnr KS 2013/0497-5
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 19 december 2013
avseende promemorian Vissa skollagsfrågor – del 1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 14

Meddelanden
Dnr KS 2013/0580-1
Avtal den 12 december 2013 mellan Varbergs kommun och Kungsbacka
kommun om konsumentrådgivning.
Dnr KS 2013/0599-1
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 16 december 2013 att anta den
upprättade interna kontrollplanen 2014 för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Dnr KS 2013/0010-131
Miljödepartementets beslut den 19 december 2013 avseende ansökan om
tillstånd att höja den högsta tillåtna termiska effekten för reaktorn Ringhals 4.
Dnr KS 2011/0699-16
Länsstyrelsens Hallands beslut den 30 december 2013 om tillsyn enligt
11 kap 10 § PBL avseende detaljplan för Lagmannen 18.
Dnr KS 2011/1008-5
Länsstyrelsens Hallands beslut den 30 december 2013 om prövning enligt
12 kap 1 § PBL avseende detaljplan för småindustri och omlastningsstation
Spannarp.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 10 december 2013 och den
17 december 2013.
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll den 12 december 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0039

Taxa för Varbergs kommuns tillståndshantering i enlighet
med lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS
2010:1011
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 anta förslag till taxa 2014 för Varbergs kommun gällande
tillståndshantering i enligt med lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011, inklusive indexering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Enligt dom i Högsta förvaltningsdomstolen måste taxebeslut fattade av ett
kommunalförbund, i detta fall av Räddningstjänsten Väst, istället beslutas
av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
Ärendet gäller kommunalförbundet Räddningstjänsten Västs beslut om
taxor för tillståndshantering i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 21 januari 2014 föreslagit att
anta förslag till taxa 2014 för Varbergs kommun gällande tillståndshantering
i enligt med lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2014, § 25.
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Dnr KS 2014/0040

Taxa för Varbergs kommuns tillsynsverksamhet i enlighet
med lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778och lagen om
brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 anta förslag till taxa 2014 för Varbergs kommun gällande
tillsynsverksamhet i enlighet med lagen om skydd mot olyckor,
SFS 2003:778 och lagen om brandfarliga och explosiva varor,
SFS 2010:2011, inklusive indexering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Enligt dom i Högsta förvaltningsdomstolen måste taxebeslut fattade av ett
kommunalförbund, i detta fall av Räddningstjänsten Väst, istället beslutas
av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
Ärendet gäller kommunalförbundet Räddningstjänsten Västs beslut om
taxor för tillsynsverksamhet i enlighet med lagen om skydd mot olyckor,
SFS 2003:778 och i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva
varor, SFS 2010:1011.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 21 januari 2014 föreslagit att
anta förslag till taxa 2014 för Varbergs kommun gällande tillsynsverksamhet i enlighet med lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 och lagen
om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:2011.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2014, § 26.
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Ks § 17

Övriga frågor
Jeanette Qvist (S) ställer fråga om Österleden.
Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn (M) svarar på frågan.
Turid Ravlo Svensson (S) ställer fråga om inbjudan till miljökonferens.
Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn (M) svarar på frågan.
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