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Dnr KS 2013/0111

Allmänhetens frågestund
Eine Josefsson, Varberg, ställer fråga om vilka riktlinjerna är för reklamskyltning? Hamn- och gatunämndens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M)
besvarar frågan.
Ann-Britt Hörnsten, Västra Frölunda, ställer fråga om hur lång det ska ta för
personalen på ett äldreboende att ta hand om en boende som larmar? Socialnämndens ordförande Lena Andersson (M) besvarar frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0272

Motion om solcellsdrivna laddstationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒ remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Britta Stribén (S) har den 21 maj 2013 lämnat motion om solcellsdrivna
laddstationer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2013/0273

Motion om ökning av andelen ekologisk mat
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒ remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Britta Stribén (S) har den 21 maj 2013 lämnat motion om ökning av andelen
ekologisk mat.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2013/0271

Nominering av borgerliga vigselförrättare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 hos länsstyrelsen hemställa att Anders Boustedt, Svedjevägen 25, 432 54
Varberg, och Liceth Christiansson, Nyens väg 16, 432 53 Varberg förordnas som borgerliga vigselförrättare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I samband med att Marita Sörström slutar sin anställning i Varbergs kommun kommer hon att begära entledigande från uppdraget som vigselförrättare. Kommunledningskontoret har föreslagit att två nya vigselförrättare utses eftersom efterfrågan är stor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Länsstyrelsen
Anders Boustedt
Liceth Christiansson
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012/0349

Konkurrensprövningspolicy
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒

anta konkurrensprövningspolicy

‒

ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta tillämpningsanvisningar

‒ uppdra till nämnder och styrelser att aktivt arbeta utifrån policyn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Jana Nilsson (S) anmäler reservation från Socialdemokraternas ledamöter.
Freddy Jensen (V) anmäler reservation från Vänsterpartiets ledamöter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Jörgen Warborn (M) med instämmande av Harald Lagerstedt (C), Lilith
Svensson (KD), Lena Andersson (M), Johan Högberg (M), Mats Eriksson
(M), Ann-Charlotte Stenkil (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till konkurrensprövningspolicy.
Jana Nilsson (S) med instämmande av Hans Wieslander (V), Ewa Klang
(S), Göran Ericsson (S) och Inger Karlsson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till konkurrensprövningspolicy.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
konkurrensprövningspolicy.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till konkurrensprövningspolicy.
Nej-röst för bifall till Jana Nilsson (S) m.fl. yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
31 röster för och 26 emot, 4 avstår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Ja röstar Jörgen Warborn (M), Cia Tiberg (M), Gösta Bergenheim (M),
Lennart Andrén (M), Sven Andersson (M), Micael Åkesson (M), Mats
Eriksson (M), Johan Högberg (M), Peter Sjöholm (M), Ann-Charlotte
Stenkil (M), Lena Andersson (M), Andreas Björklund (M), Ulrica Ericsson
(M), Gösta Alness (M), Martin Svensson (M), Åse Craft Aronsson (M),
Margit Kastberg (M), Per Fåhraeus (M), Harald Lagerstedt (C), ViviAnne
Johansson (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer Bergenblock (C),
Stefan Stenberg (C), Karolina Mourou (C), Susanna Thunberg (C),
Marianne Nord Lyngdorf (FP), Mattias Ahlström (FP), Michael Bonde (FP),
Margareta Lorentzen (FP), Lilith Svensson (KD) och Kerstin Hurtig (KD).
Nej röstar Jana Nilsson (S), Ing-Marie Berggren (S), Inger Karlsson (S),
Anita Hansen (S), Jeanette Qvist (S), Tomas Johansson (S), Carlos Paredes
(S), Anders Friebe (S), Ulla Svenson (S), Peter Stoltz (S), Linda Berggren
(S), Vivi-Anne Karlsson (S), Morgan Fagerström (S), Göran Stark (S),
Göran Ericsson (S), Ewa Klang (S), Gösta Johansson (S), Hans Bengtsson
(S), Roland Ryberg (S), Adelina Sejdijaj (S), Freddy Jensen (V), Hans
Wieslander (V), Nils-Erik Dahlgren (SPI), Eystein Stig (SPI), Erik
Hellsborn (SD) och Jörgen Pejle (SD).
Avstår Stefan Edlund (MP), Josefin Andersson (MP), Eva-Lena Repfennig
(MP) och Karin Ekeborg (MP).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 26 juni 2012, § 285, tagit fram förslag till konkurrensprövningspolicy. Förslaget har remissbehandlats och presenterats för
det lokala näringslivet. För fortsatt implementering av policyn och för att
möta de synpunkter som inkom i remissförfarandet har förslag till stödorganisation framtagits för genomförande och uppföljning av konkurrensprövningspolicy. Dessutom föreslås att kommunstyrelsen får uppdrag att
utarbeta tillämpningsanvisningar.
Framtagning av konkurrensprövningspolicy är en del av kommundirektörens uppdrag att ta fram upphandlingsstrategi för Varbergs kommun. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige i samband med budget 2010.
Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om ny upphandlingspolicy,
14 december 2010, § 151.
Uppdraget innebär att ta fram ett dokument som stödjer hanteringen vid
konkurrensutsättning och hur eventuell konkurrensprövning av den egna
verksamheten ska gå till.
Yttrande
Upphandlingsavdelningen har i tjänsteutlåtande den 12 mars 2013 föreslagit
att
‒ anta konkurrensprövningspolicy
‒ ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta tillämpningsanvisningar
‒ uppdra till nämnder och styrelser att aktivt arbeta utifrån policyn.
Justerandes sign
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godkänna förslag till stödorganisation för genomförande och uppföljning
av konkurrensprövningspolicy
anvisa 500 000 kr för finansiering av stödorganisationen ur kommunstyrelens ofördelade medel.

Förslaget ger sammantaget en grund för ett mer helhetstäckande konkurrensprövningsprogram där konkurrensprövningspolicyn är det vägledande dokumentet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 mars 2013, § 104.
Kommunstyrelsen har den 23 april 2013, § 53, beslutat att
‒ godkänna förslag till stödorganisation för genomförande och uppföljning
av konkurrensprövningspolicy
‒ anvisa 500 000 kr för finansiering av stödorganisationen ur kommunstyrelens ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Upphandlingsavdelningen
Nämnder och styrelser

Utdragsbestyrkande

Datum

-varbergs kommun

Ko· .unstyrelsen
20\3 -04-

f\'&11""""'"''2f!f-I7

Reservation från den Socialdemokratiska kommunstyrels'jlj::i~~.P.~n. mo ..
beslutet om ny konkurrensprövningspolicy,K-81j0'423.
t::f'!'3c6Z/
Vi reserverar oss mot den borgerliga gruppens förslag till konkurrensprövningspolicy, till
förmån för vårt Socialdemokratiska förslag.

1 det borgerliga förslaget finns en tydlig inriktning mot att kommunens nämnder och
IC:irrnltningar skall arbeta för att mer kommunal verksamhet skall läggas ut på entreprenad och
drivas av privata företag. Bl.a. införs en rätt för företag att utmana den kommunala
verksamheten. Eftersom all kommunal verksamhet utom direkt myndighetsutövning kan
läggas ut på entreprenad, kommer detta att innebära stora förändringar i framtiden. Det
borgerliga förslaget är i grunden en privatiseringspolicy.
Vi Socialdemokrater tycker att utgångspunkten skall vara att den huvudsakliga delen av vår
verksamhet, framförallt inom vård, skola och omsorg, skall bedrivas i kommunal regi. Det är
viktigt att om en verksamhet skall läggas ut på entreprenad, måste det först prövas om detta
ger ett mervärde av kvalitativ och ekonomisk art. Vi tycker att innan en verksamhet läggs ut
på entreprenad, så måste konsekvenserna för kommunen i sin helhet belysas. Vi vill ge
möjlighet för egen verksamhet att lägga anbud när en verksamhet går ut på upphandling.
Vi tycker all del är fel att införa en utmaningsrätt. En sådan innebär att fokus flyttas från
utwckling av vår egen verksamhet, till att i första hand pröva om verksamheten kan utföras i
privat regi. En privatisering för privatiseringens egen skull, istället för att det ger ett
ekonomiskt och kvalitativt mervärde, genomförs.
Det finns absolut verksamheter som privata företag gör bättre än kommunen, men det finns
mycket som kommunen gör betydligt bättre själva. Nämnderna måste löpande se över sina
verksamheter och pröva om de kan organiseras på ett mer effektivt sätt, om det går att minska
kostnaderna och samtidigt öka kvaliten genom att på något sätt förändra verksamheten. Om
de i det läget kommer fram till att en verksamhet kan utföras bättre och effektivare i privat
regi, så skall den läggas ut på upphandling. I annat fall skall kommunen fortsatt bedriva och
utveckla verksamheten.
Nämndernas fokus skall ligga på att utveckla och förbättra våra egna verksamheter. Här skall
del ständigt pågå ett förbättringsarbete som syftar till att medborgare som på olika sätt har
behov av kommunens stöd, kätmer att de får ett bra bemötande och bra service. Detta kräver
ett fokus på utveckling av personal, förbättringar av miljön, ökad kvalite och högre
effektivitet av verksamheterna. Genom ett sådant arbete gör vi en bra verksamhet ällllu bättre.
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Varbergs kommun
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För den Socialdemokratiska KIY--gruppen,
Jana Nilsson
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Reservation från Vänsterpartiet i Fullmäktiges ärende 8
"Konkurrensprövningspolicy" KF 2013 05 21.

Vi Vänsterpartister tror inte att vi löser alla problem genom privatiseringar. Vi tror inte
att det med automatik blir bättre kvalite och ekonomi bara för att vi släpper in
vinstintressen i välfärden. Vi håller med Socialdemokraternas KS-grupp som i sin
reservation kallar konkurrensprövningspolicyn för en privatiseringspolicy. Det är
främst två saker vi reagerar mot. Det ena är "rätten för företag att utmana den
kommunala verksamheten". Kommunen driver idag många väl fungerande
verksamheter på ett effektivt sätt. Vi vill inte rasera detta genom privatiseringar!
Det andra som vi reagerar på är att "vid konkurrensutsättning får inte den egna
verksamheten lämna anbud". Det går att förstå de som vill privatisera i syfte att få
bättre kvalite eller lägre kostnader. Men enligt den nya policyn skall kommunens
egna verksamheter inte ens få lämna anbud. Hur kan man då veta att det som
upphandlas är mer prisvärt och av bättre kvalite? Givetvis stödjer inte Vänsterpartiet
en policy vars enda syfte är att privatisera mer av den kommunala verksamheten!

Vänsterpartiet Varberg genom gruppledare

Freddy Jensen

Varbergs kommun
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Dnr KS 2012/0548

Markanvisningsavtal, Brunnsberg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒

godkänna förslag till markanvisningsavtal varigenom kommunen medger Varbergs Bostads AB markanvisning på del av fastigheterna
Varberg Getakärr 2:21 och 2:57 enligt godkänt planprogram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Harald Lagerstedt (C) med instämmande av Christofer Bergenblock (C),
Stefan Edlund (MP), Freddy Jensen (V), Karin Ekeborg (MP), Hans
Wieslander (V) och ViviAnne Johansson (C) yrkar att
‒ att ärendet återremitteras för att arbetas om så att avtalet omfattar s.k.
dubbel markanvisning, vilket innebär att markanvisningen på Brunnsberg kopplas ihop med krav på byggnation även på lämplig mindre ort
där det finns efterfrågan på lägenheter.
Jana Nilsson (S) med instämmande av Jörgen Warborn (M), Michael Bonde
(FP), Lilith Svensson (KD), Marianne Nord-Lyngdorf (FP) och Adelina
Sejdijaj (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet
idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för bifall till Harald Lagerstedts (C) m.fl. yrkande om återremiss.
Kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag med 46 röster för och
15 emot.
Ja röstar Jörgen Warborn (M), Cia Tiberg (M), Gösta Bergenheim (M),
Lennart Andrén (M), Sven Andersson (M), Micael Åkesson (M), Mats
Eriksson (M), Johan Högberg (M), Peter Sjöholm (M), Ann-Charlotte
Stenkil (M), Lena Andersson (M), Andreas Björklund (M), Ulrica Ericsson
(M), Gösta Alness (M), Martin Svensson (M), Åse Craft Aronsson (M),
Margit Kastberg (M), Per Fåhraeus (M), Marianne Nord Lyngdorf (FP),
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Mattias Ahlström (FP), Michael Bonde (FP), Margareta Lorentzen (FP),
Lilith Svensson (KD), Kerstin Hurtig (KD), Jana Nilsson (S), Ing-Marie
Berggren (S), Inger Karlsson (S), Anita Hansen (S), Jeanette Qvist (S),
Tomas Johansson (S), Carlos Paredes (S), Anders Friebe (S), Ulla Svenson
(S), Peter Stoltz (S), Linda Berggren (S), Vivi-Anne Karlsson (S), Morgan
Fagerström (S), Göran Stark (S), Göran Ericsson (S), Ewa Klang (S), Gösta
Johansson (S), Hans Bengtsson (S), Roland Ryberg (S), Adelina Sejdijaj
(S), Erik Hellsborn (SD) och Jörgen Pejle (SD).
Nej röstar Harald Lagerstedt (C), ViviAnne Johansson (C), Eva PehrssonKarlsson (C), Christofer Bergenblock (C), Stefan Stenberg (C), Karolina
Mourou (C), Susanna Thunberg (C), Nils-Erik Dahlgren (SPI), Eystein Stig
(SPI), Stefan Edlund (MP), Josefin Andersson (MP), Eva-Lena Repfennig
(MP), Karin Ekeborg (MP), Freddy Jensen (V) och Hans Wieslander (V).
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 13 januari 2009, § 15, beslutat att godkänna förslag
till program för Brunnsberg, del av Getakärr 2:57 och 2:21 och gav planeringskontoret i uppdrag att ändra gällande detaljplan.
Programmet föreslår två byggnader om 6-8 våningar och beskriver vikten av
att husen utformas smäckert med tanke på det höga våningsantalet och att
övrig bebyggelse i Brunnsberg består av smalhus, samt att stor omsorg ska
läggas vid utformningen av utemiljön.
Yttrande
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 1 november 2012 tillstyrkt
upprättat förslag till markanvisningsavtal med Varberg Bostads AB varigenom kommunen under anvisningstiden förbinder sig att sälja de delar av
fastigheterna Getakärr 2:21 och 2:57 som enligt programmet ska bebyggas
med bostäder samt omkringliggande mark som kommer utgöra kvartersmark i detaljplanen. Anvisningstiden uppgår till maximalt två år från den
dag då föreliggande markanvisningsavtal ingås mellan parterna.
Kommunen bekostar detaljplanläggningen samt allmän plats, bolaget bekostar de utredningar som krävs för detaljplanläggningen och projektets
genomförande.
Köpeskillingen fastställs vid upprättande av köpeavtal och ska beräknas
utifrån den byggrätt i BTA som detaljplanläggningen innebär. Köpeskillingen ska uppgå till 850 kr/m2 BTA, i prisnivån för september 2012.
Samråd har skett med stadsbyggnadskontoret.
Justerandes sign
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Arbetsutskottet har den 4 december 2012, § 498, beslutat återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 22 mars 2013 konstaterat
att avtalet lyfter bl.a. fram hållbarhetsaspekten och belyser att behovet av
allmänna lokaler ska tillgodoses i projektet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 april 2013, § 124.
Kommunstyrelsen har den 23 april 2013, § 54, beslutat att
‒ i detaljplaneskedet se över möjligheterna att öka antalet lägenheter utöver det som anges i planprogrammet
‒ ge planeringskontoret i uppdrag att utreda på vilket sätt kommunen kan
använda dubbel markanvisning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Stadsbyggnadskontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011/0996

Svar på motion om en hemtjänst som står till tjänst
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Lena Andersson (M) med instämmande av Nils-Erik Dahlgren (SPI), Johan
Högberg (M) och Lilith Svensson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Freddy Jensen (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Freddy Jensen (V) har i kommunfullmäktige den 15 november 2011, § 167,
lämnat motion om en hemtjänst som står till tjänst.
Motionären lämnar följande förslag:
 att en maxtaxa på 100 kr i timmen för hemtjänst införs
 att alla som nått en ålder av 75 år erbjuds fyra fria hemtjänsttimmar i
månaden
 att brukaren ges större inflytande över vilka tjänster som ska utföras för
dagen
 att undersöka konsekvenserna av att helt slopa biståndsbedömningen
och låta den sökande få hjälp med just vad den vill ha hjälp med.
Socialnämnden har den 28 februari 2013, § 32, avstyrkt motionen med följande motiveringar:
I socialtjänstlagen finns bestämmelser som reglerar dels hur hög avgift
kommunen maximalt kan ta ut, dels hur mycket pengar den enskilde ska ha
kvar att leva på efter det att avgifterna är betalda. Socialnämndens bedömning är att reglerna i socialtjänstlagen är tillräckliga för att den enskilde inte
ska få för hög avgift eller inte få tillräckligt med medel kvar.
Sedan 2008 finns förenklad handläggning för ansökan om serviceinsatser.
Att ta bort biståndsprövningen helt, eller att ge alla över 75 år fyra fria hemJusterandes sign
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tjänsttimmar, är inte förenligt med socialtjänstlagen. Socialnämnden kan
inte heller se att det gagnar den enskilde.
Den enskilde tillförsäkras möjlighet till inflytande över insatserna i genomförandeplanen. Inflytandet kommer att stärkas ytterligare med de beslut
socialnämnden nyligen har fattat angående kvalitetsdeklarationer/värdighetsgarantier.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 mars 2013 föreslagit, med hänvisning till socialnämndens yttrande, att motionen avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 mars 2013, § 117.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 april 2013, § 55.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0232

Hantering av underskott, gymnasieskolan Peder Skrivares
skola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒

i avvaktan på resultat av kommunstyrelsens beslut om granskning av
ekonomistyrningen i barn- och utbildningsnämnden, ska åtgärdsprogram
tillåtas genomföras under tre år för att komma till rätta med det prognosticerade underskottet i gymnasieskolans budget år 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Jana Nilsson (S) anmäler reservation från Socialdemokraternas ledamöter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Jörgen Warborn (M) med instämmande av Eva Pehrsson-Karlsson (S),
Micael Åkesson (M), Mattias Ahlström (FP), Jana Nilsson (S), Stefan
Edlund (MP) och Peter Stoltz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tilläggsyrkanden
Jana Nilsson (S) med instämmande av Jeanette Qvist (S), Stefan Edlund
(MP) och Peter Stoltz (S) yrkar att
‒ det anslås 5 mnkr till barn- och utbildningsnämnden för att minska
effekterna av de besparingar som behöver genomföras på Peder
Skrivares gymnasieskola
‒ hänsyn tas till det ökade anslaget i samband med budget 2014
‒ barn och utbildningsnämnden prioriterar hur anslaget ska användas
‒ pengarnas tas från resultatet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på Jana
Nilssons (S) m.fl. tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på Jana Nilssons (S) m.fl. tilläggsyrkande.
Justerandes sign
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Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) m.fl. tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar avslå tilläggsyrkandet med 33 röster för och
28 emot.
Ja röstar Jörgen Warborn (M), Cia Tiberg (M), Gösta Bergenheim (M),
Lennart Andrén (M), Sven Andersson (M), Micael Åkesson (M), Mats
Eriksson (M), Johan Högberg (M), Peter Sjöholm (M), Ann-Charlotte
Stenkil (M), Lena Andersson (M), Andreas Björklund (M), Ulrica Ericsson
(M), Gösta Alness (M), Martin Svensson (M), Åse Craft Aronsson (M),
Margit Kastberg (M), Per Fåhraeus (M), Harald Lagerstedt (C), ViviAnne
Johansson (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer Bergenblock (C),
Stefan Stenberg (C), Karolina Mourou (C), Susanna Thunberg (C),
Marianne Nord Lyngdorf (FP), Mattias Ahlström (FP), Michael Bonde (FP),
Margareta Lorentzen (FP), Lilith Svensson (KD), Kerstin Hurtig (KD), Erik
Hellsborn (SD) och Jörgen Pejle (SD).
Nej röstar Jana Nilsson (S), Ing-Marie Berggren (S), Inger Karlsson (S),
Anita Hansen (S), Jeanette Qvist (S), Tomas Johansson (S), Carlos Paredes
(S), Anders Friebe (S), Ulla Svenson (S), Peter Stoltz (S), Linda Berggren
(S), Vivi-Anne Karlsson (S), Morgan Fagerström (S), Göran Stark (S),
Göran Ericsson (S), Ewa Klang (S), Gösta Johansson (S), Hans Bengtsson
(S), Roland Ryberg (S), Adelina Sejdijaj (S), Stefan Edlund (MP), Josefin
Andersson (MP), Eva-Lena Repfennig (MP), Karin Ekeborg (MP), Freddy
Jensen (V), Hans Wieslander (V), Nils-Erik Dahlgren (SPI) och Eystein Stig
(SPI).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har i enlighet med styrmodellen, inbjudit barn- och utbildningsnämnden till dialog 16 april 2013. Vid dialogsamtalet beskrev nämnden bl.a. de åtgärder som planeras inom gymnasieskolan för att anpassa
kostnaderna till dagens elevtal och befintlig budget. Gymnasieskolan har
under flera år anpassat sig till minskade ekonomiska ramar utifrån minskade
statsbidrag, minskat elevantal och interna omföringar inom nämndens verksamhetsområden.
Arbetsutskottet har den 23 april 2013, § 163, kommit överens om att ärendet
behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 23 april 2013.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 april 2013, § 59.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Sedan en tid tillbaka har elevantalet på Peder Skrivares skola minskat kraftigt. Totalt beräknas
elevantalet på den kommunala gymnasieskolan minska från 1 921 elever 2010 till beräknat
1 388 elever 2016. Detta im1ebär att gymnasieskolan under perioden tvingas minska sin
ekonomiska ram.
Gymnasieskolan måste naturligtvis anpassa sin verksamhet i och med att elevantalet sjunker.
Problemet är att de besparingskrav som ställs på skolan är alldeles för tuffa för att vi skall
klara en bra verksamhet för våra elever. Det är dessutom stor risk att det drabbar både grundoch förskola. då kravet från fullmäktige är att barn- och utbildningsnämndens budget totalt
sett skall vara i balans.
Under förra året var neddragningen c:a 15 miljoner, i år 19 miljoner, nästa år 12 miljoner,
2015 drygt 7 miljoner och 2016 drygt 2 miljoner. Idag har gymnasieskolan en budget på c:a
225 miljoner kronor.
Barn- och uthildningsnämnden måste förbättra sin ekonomistyrning och nämnden arbetar idag
intensivt för att klara detta och för att klara de stora omställningar som krävs. Av det skälet
finns det mycket tuffa förändringskrav på Peder Skrivares skola som bl.a. innebär att det lagts
förslag eller beslutats om att program och inriktningar läggs ned, utlovade extra år försvillller,
utlovade utbildningsresor för elever tas bo1i, krav på stora och snabba förändringar i
organisation och arbetstid för lärare, att olika tjänster förvinner o.s.v.
För att minska konsekvenserna av besparingarna föreslog Socialdemokraterna att utöka barnoch utbildningsnämndens budget med 5 miljoner i år och att hänsyn skulle tas till denna
budgetökning även till nästa års budget (5 miljoner kronor på halvårsbasis 2013 motsvarar c:a
I 0 miljoner kronor för helår 2014).
Den borgerliga..illi!ioriteten i Kommunstyrelsen avslog vårt förslag~!Hsrallet att det
åtgärdsprogram.so~1ts-frn.@_!~r att kon~ma till~·ätta ~l-31\rs prognostic~rade
underskott far laggas ut under tre är':-Det. mskar rtrlonsekvenserna av bespanngskraven.
Tväliom illllebär det att årets unclersko
'uts ralnå~t för nästa år ökar.
Vår uppfattning ~et a är fel och att det istället krävs att det läggs IT!eF-p~gar om det
skall fa effekroCh verkligen minska effekterna.

~rJ~
~--~~---------------------------------------------För elen Socialdemokratiska K$'.-gruppen
Jana Nilsson
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Dnr KS 2011/0170

Revidering av exploateringskalkyl för Stenen, område B
och C
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 exploateringskalkyl upprättad den 12 mars 2013 ska utgöra underlag för
tomtförsäljning inom exploateringsområdet Stenen, område B och C
 indexreglera tomtpriserna från och med den 1 januari 2014 med konsumentprisindex för december 2012 som grund.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 20 mars 2013 lämnat ett reviderat, godkänt av kommunfullmäktige den 15 februari 2011, förslag till exploateringskalkyl för exploateringsområdet Stenen, område B och C, att
ligga till grund för beslut om tomtförsäljning.
Exploateringsområdets areal utgör sammanlagt ca 160 000 m2 och rymmer
42 nya småhustomter, en tomt för förskola samt två tomter för flerbostadshus.
På grund av tillkommande och reviderade kostnader har planeringskontoret
reviderat den ursprungliga kalkylen. I kalkylen föreslås att kommunens
kostnader tas ut i form av ett fast pris per tomt och en rörlig avgift per m 2
tomtyta. Den fasta avgiften föreslås vara 311 400 kr/tomt och den rörliga
188 kr/m2. Genomsnittstomten kommer att kosta ca 534 750 kronor. Priset
på genomsnittstomten blir ca 41 500 kronor högre än i den ursprungliga
kalkylen. Tomterna för flerbostadshus föreslås kosta 800 kr/m2 BTA och
tomten för förskola 300 kr/m2.
Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, debiterar anläggningsavgift för vatten
och avlopp i enlighet med kommunens va-taxa.
Angivna priser gäller 2013. Fr.o.m. den 1 januari 2014 föreslås priserna
indexregleras med konsumentprisindex för december 2012 som grund.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 april 2013, § 134.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 april 2013, § 66.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0957

Tillfällig ändring av överenskommelse om mottagande och
bosättning av nyanlända invandrare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna förslag om tillfällig ändring av överenskommelse mellan Staten, genom Länsstyrelsen i Hallands län, och Varbergs kommun om
mottagande och bosättning av nyanlända invandrare för tiden 1 januari
2013 – 31 december 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Erik Hellsborn (SD) anmäler reservation från Sverigedemokraternas ledamöter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Jörgen Warborn (M) med instämmande av Marianne Nord-Lyngdorf (FP),
Jana Nilsson (S), Freddy Jensen (V), Stefan Edlund (MP), Kerstin Hurtig
(KD), Eva Pehrsson-Karlsson (C) och Ewa Klang (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Erik Hellsborn (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
58 röster för och 2 emot.
Ja röstar Jörgen Warborn (M), Cia Tiberg (M), Gösta Bergenheim (M),
Lennart Andrén (M), Sven Andersson (M), Micael Åkesson (M), Mats
Eriksson (M), Johan Högberg (M), Peter Sjöholm (M), Ann-Charlotte
Stenkil (M), Lena Andersson (M), Andreas Björklund (M), Ulrica Ericsson
(M), Gösta Alness (M), Martin Svensson (M), Åse Craft Aronsson (M),
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Margit Kastberg (M), Per Fåhraeus (M), Harald Lagerstedt (C), ViviAnne
Johansson (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer Bergenblock (C),
Stefan Stenberg (C), Karolina Mourou (C), Susanna Thunberg (C),
Marianne Nord Lyngdorf (FP), Mattias Ahlström (FP), Michael Bonde (FP),
Margareta Lorentzen (FP), Lilith Svensson (KD), Kerstin Hurtig (KD), Jana
Nilsson (S), Ing-Marie Berggren (S), Inger Karlsson (S), Anita Hansen (S),
Jeanette Qvist (S), Tomas Johansson (S), Carlos Paredes (S), Anders Friebe
(S), Ulla Svenson (S), Peter Stoltz (S), Linda Berggren (S), Vivi-Anne
Karlsson (S), Morgan Fagerström (S), Göran Stark (S), Göran Ericsson (S),
Ewa Klang (S), Gösta Johansson (S), Hans Bengtsson (S), Roland Ryberg
(S), Adelina Sejdijaj (S), Stefan Edlund (MP), Eva-Lena Repfennig (MP),
Karin Ekeborg (MP), Freddy Jensen (V), Hans Wieslander (V), Nils-Erik
Dahlgren (SPI) och Eystein Stig (SPI).
Nej röstar Erik Hellsborn (SD) och Jörgen Pejle (SD).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har översänt förslag om tillfällig ändring av
överenskommelse mellan Staten, genom Länsstyrelsen i Hallands län, och
Varbergs kommun om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.
Ändringen gäller för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013.
Förslaget innebär att Varbergs kommun åtar sig att under 2013 ta emot
45 nyanlända för bosättning genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller
Migrationsverket. I gällande överenskommelse har Varbergs kommun åtagit
sig att årligen ta emot 80 nyanlända, varav omkring 50 beräknas bosätta sig
på egen hand och 30 anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller
Migrationsverket.
Socialnämnden har den 28 mars 2013 § 60 yttrat sig i ärendet. Nämnden
bedömer att med ett gott samarbete med fastighetsägare och med den organisation som finns inom förvaltningen för mottagande av flyktingar, så
kommer den tillfälliga överenskommelsen inte att förorsaka några problem.
Socialnämnden anser därför att överenskommelsen ska godkännas.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 2 april 2013 föreslagit
att kommunfullmäktige godkänner förslag om tillfällig ändring av överenskommelsen mellan Staten, genom Länsstyrelsen i Hallands län, och
Varbergs kommun om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 april 2013, § 133.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 april 2013, § 67.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Meddelanden
Dnr KS 2013/0010-44
Protokoll från Rikskommittén Sveriges Nationaldag, fördelning av flagga
till enskild person.
Dnr KS 2013/0010-47
Meddelande från rikskommittén Sveriges Nationaldag, tilldelning av fana
respektive flagga för organisation/förening.
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