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Kf § 19

Parentation
Kommunfullmäktige hedrar minnet av Anita Hansen (S) genom att hålla en
tyst minut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kf § 20

Information om medborgardialog för stadsutvecklingsprojektet
Samhällsplaneringschef Jan Malmgren informerar om arbetet med Varbergs
stadsutveckling i samband med projekten Varbergstunneln, Farehamnen och
Västra centrum.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr 2014/0100

Ledamöternas frågestund
Nils-Erik Dahlgren (SPI) ställer fråga om Varbergs Fastighets AB:s hantering av om- och nybyggnad.
Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warberg (M) svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr 2014/0178

Motion om ökad tillgänglighet för ungdomar och äldre inom
Varbergs kommun avseende kollektivtrafiken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Peter Stoltz (S) har den 18 mars 2014 lämnat motion om ökad tillgänglighet
för ungdomar och äldre inom Varbergs kommun avseende kollektivtrafiken.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0179

Motion om regionalt innovationsråd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jana Nilsson (S) har den 18 mars 2014 lämnat motion om regionalt innovationsråd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-03-18

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 24

8

Dnr KS 2014/0180

Interpellation om tågstation i Väröbacka
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 interpellationen får ställas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Lena Persson (FP) ställer interpellation om tågstation i Väröbacka.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Begäran om röstsammanräkning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Helene Danielsson (V) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
 hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny ersättare
i Varbergs kommunfullmäktige för Vänsterpartiet
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Helene Danielsson (V) har i skrivelse begärt entledigande från sitt uppdrag
som ersättare för Vänsterpartiet i Varbergs kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Helene Danielsson
Länsstyrelsen
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Entledigande av ledamot i Varberg Event AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Birgitta Johansson (S) från uppdraget som ledamot i Varberg
Event AB
 val av ny ledamot i utses vid kommunfullmäktiges sammanträde i april.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Birgitta Johansson (S) har i skrivelse den 19 februari 2014 begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Varberg Event AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Birgitta Johansson
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Entledigande av ersättare i hamn- och gatunämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Fredrik Bursell (S) från uppdraget som ersättare i hamn- och
gatunämnden
 val av ny ledamot i utses vid kommunfullmäktiges sammanträde i april
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Fredrik Bursell (S) har i skrivelse den 19 februari begärt entledigande från
sitt uppdrag som ersättare i hamn- och gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Fredrik Bursell
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0105

Interpellationssvar
I kommunfullmäktige lämnas svar på Nils-Erik Dahlgrens (SPI) interpellation till socialnämndens ordförande Lena Anderssons (M) om Varbergs
möjlighet att tävla om titeln Sveriges bästa äldreboende
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014/0103

Interpellationssvar
I kommunfullmäktige lämnas svar på Pierre Ringborgs (MP) interpellation
till socialnämndens ordförande Lena Anderssons (M) om bostadsbristen och
hemlösheten i Varbergs kommun
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0104

Interpellationssvar
I kommunfullmäktige lämnas svar på Pierre Ringborgs (MP) interpellation
till servicenämndens ordförande Harald Lagerstedt (C) om prioritering av
underhåll gällande kommunala fastigheter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012/0292

Markanvisningsavtal Marmorlyckan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 bordlägga ärendet och att beslut fattas av kommunfullmäktige inom tre
månader.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Warborn (M) föreslår att ärendet bordläggs och beslut fattas av
kommunfullmäktige inom tre månader.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 12 februari 2013, § 53, beslutat att tilldela Mjöbäcks
Entreprenad, tillsammans med Wäst-Bygg, numera Järngrinden, och QPG
arkitekter markanvisningen Breared – norr om Marmorgatan samt uppdra åt
stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbete i enlighet med vinnande tävlingsbidrag.
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 23 december 2013 lämnat
förslag till markanvisningsavtal mellan Varbergs kommun och Mjöbäcks
Entreprenad och Järngrinden gällande projekt Marmorlyckan i Breared.
Markanvisningsavtalet fastställer priset för marken i enlighet med förutsättningarna i markanvisningsavtalet. Avtalet reglerar även att 50 % av bostäderna upplåts genom hyresrätt samt att bolaget följer kommunfullmäktiges
energieffektiviseringsstrategi i exploateringen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2014, § 13.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 februari 2014, § 24.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bordlagt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0612

Markanvisning, Hajen 11
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Varbergs
kommun och Varbergs Stenfastigheter gällande överlåtelse och byggnation av fastigheten Varberg Hajen 11.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 15 januari 2014 lämnat
förslag till markanvisningsavtal mellan Varbergs kommun och Varbergs
Stenfastigheter gällande överlåtelse och byggnation av fastigheten Varberg
Hajen 11.
Fastigheten är belägen intill Ica Hajen och OKQ8 och i gällande detaljplan
medges handel med skrymmande varor, vilket exploatören avser att exploatera för samt eventuellt liknande publik verksamhet.
Sedan tidigare finns två intresseanmälningar till fastigheten med dnr
KS 2011/0376 samt KS 2011/0296.
Planeringskontoret bedömer att Varbergs Stenfastigheters förslag för exploatering av fastigheten är lämpligt med förhållande till intilliggande verksamheter och innebär synergieffekter gentemot dessa. Markanvisningsavtalet reglerar ansvar och kostnader för genomförande av exploateringen.
En eventuell ändring av detaljplanen beslutas särskilt av kommunen.
Arbetsutskottet har den 14 januari 2014, § 1, beslutat återremittera ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2014, § 14.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 februari 2014, § 25.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Varbergs Stenfastigheter
Planeringskontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012/0572

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

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

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

Utdragsbestyrkande

Datum
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2014, § 20.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 februari 2014, § 29.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Hamn- och gatunämnden
Varberg Vatten AB
Vatten & Miljö i Väst AB
Kommunledningskontoret
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
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Dnr KS 2014/0033

Finansrapport per 31 december 2013
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna finansrapport per 31 december 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkoncernens skulder har ökat med 360 mnkr under 2013 och uppgår
nu snart till 2,5 mdkr. Snitträntan är nu nere på 3,33 % och kommer ligga
kvar på denna låga nivå även under 2014. Räntebindningstiden har minskat
något och ligger nu på 4,1 år medan kapitalbindningstiden är på 2,6 år. Trots
att dessa har minskat något är de fortfarande på höga nivåer.
Skuldportföljen befann sig inom det mandat som beslutad finanspolicy och
beslutad låneram för hela 2013.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 20 januari 2014 föreslagit att
finansrapport per 31 december 2013 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 februari 2014, § 33.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 februari 2014, § 32.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0548

Arvoden - Marknad Varberg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta arvoden för Marknad Varberg AB enligt följande nivåer:
Marknad Varberg AB
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot

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

a/
a/
a/

 arvode utgår endast om ledamot inte ingår i kommunstyrelsens presidium eller anställd i respektive bolag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ett gemensamt utvecklingsbolag för Varbergs kommun och dess näringsliv,
Marknad Varberg AB, bildades den 1 januari 2014.
Yttrande
Personalkontoret har med tjänsteutlåtande den 17 januari 2014 lämnat förslag till ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Marknad Varberg
AB.
Förslag om ersättningar och arvoden utgår från Bestämmelser och ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2011-2014.
Varbergs kommun har arvode i förhållande till inkomstbelopp, IBB.
Kompletteringarna införs i Bestämmelser och ersättningar och arvoden till
förtroendevalda i Varbergs kommun 2011-2014.
Personalutskottet har behandlat ärendet den 27 januari 2014, § 4.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 februari 2014, § 38.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0042

Överenskommelse om platser för ensamkommande flyktingbarn
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 teckna överenskommelse med Migrationsverket enligt ”Övergripande
överenskommelse”
 teckna överenskommelse med Migrationsverket enligt ”Överenskommelse om asylplatser”
 teckna överenskommelse med Migrationsverket enligt ”Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Hellsborn (SD) föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag.
Eva-Lena Repfennig (MP) med instämmande av Lena Andersson (M), Jana
Nilsson (S), Christoffer Bergenblock (C), Lars-Åke Erlandsson (V), Pierre
Ringborg (MP), Inger Karlsson (S), Stefan Edlund (MP), Ewa Klang (S),
Turid Ravlo Svensson (S), Kerstin Hurtig (KD), Nils-Erik Dahlgren (SPI),
Göran Eriksson (S), Adelina Seijdijaj (S) och Lena Persson (FP) föreslår
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har överenskommelser med Migrationsverket om att
hålla 11 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst
3 platser avser asylsökande.
Riksdagen har beslutat om en lagändring som ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun. Lagändringen trädde ikraft den 1 januari 2014. Varbergs tilldelningstal
är 10 platser för ensamkommande barn som söker asyl. Tilldelningstalet kan
förändras över tid, beroende på hur många ensamkommande barn som söker
asyl. När antalet asylsökande ökar, ökar också antalet ensamkommande barn
med permanent uppehållstillstånd. Varbergs kommun behöver därför också
öka mottagandet av antalet barn med permanent uppehållstillstånd.
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Migrationsverket har överlämnat förslag på nya överenskommelser: övergripande överenskommelse, överenskommelse om asylplatser och överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd. Överenskommelserna
innebär att Varbergs kommun förbinder sig att hålla 6 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn och 11 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn med uppehållstillstånd.
Socialnämnden har den 20 februari 2014 § 34 föreslagit att kommunfullmäktige godkänner de redovisade förslagen. Jämfört med gällande överenskommelser bedömer nämnden att det är möjligt att ta emot ytterligare 3
asylsökande barn (totalt 6 platser) och ytterligare 3 barn med permanent
uppehållstillstånd (totalt 11 platser) från och med den 1 april 2014. Nämnden anser att nya överenskommelser bör tecknas på sikt med Migrationsverket för att uppnå tilldelningstalet. Kostnaderna för kommunens insatser
täcks av ersättning från Migrationsverket.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 februari 2014 föreslagit att
 teckna överenskommelse med Migrationsverket enligt ”Övergripande
överenskommelse”
 teckna överenskommelse med Migrationsverket enligt ”Överenskommelse om asylplatser”
 teckna överenskommelse med Migrationsverket enligt ”Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd”.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 februari 2014, § 66.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 februari 2014, § 44.
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Kf § 37

Meddelanden
Dnr KS 2014/0131-1
Revisionsrapport från Varbergs kommuns revisorer avseende Granskning av
löneprocessen samt inköpsprocessen.
Dnr KS 2014/0004-12
Rikskommittén Sveriges Nationaldags meddelande avseende ansökan om
flagga för enskild person.
Dnr KS 2014/0004-13
Rikskommittén Sveriges Nationaldags meddelande om Rikskommittén
Sveriges Nationaldags förtjänstplaketter.
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