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Dnr KS 2014/0471

Motion om trafiksituationen mellan Bläshammar by och väg
41
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Susanna Thunberg (S) har den 30 september 2014 lämnat motion om trafiksituationen mellan Bläshammar by och väg 41.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 143
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Dnr KS 2014/0455

Interpellationssvar
Socialnämndens ordförande Lena Andersson (M) svarar på Pierre
Ringborgs (MP) interpellation om hemlösa och bostadslösa i Varbergs
kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0308

Hemsjukvårdsöverenskommelse mellan Region Halland och
kommunerna i Halland 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2015, och
däri ingående principer
 överenskommelsen om hemsjukvården 2015, gäller under tiden 1 januari
2015 – 31 december 2018
 godkänna regional modell för utförandet av hemsjukvård i Halland
 tidigare samarbetsavtal från den 1 januari 2009 och lokala avtal upphör
att gälla i och med att Överenskommelsen om hemsjukvården 2015, träder i kraft den 1 januari 2015
 bilagorna till samarbetsavtal 1 januari 2009 vuxenpsykiatri, barn och
ungdomspsykiatri, rehabilitering och habilitering gäller tills vidare
 inrätta en gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
 den gemensamma nämndens uppdrag regleras enligt Överenskommelsen
om hemsjukvård i Halland 2015 och Avtal om samverkan i gemensam
hjälpmedelsnämnd 2 april 2001
 återremittera reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och
hjälpmedel för vidare beredning kring sammansättningen av nämnden
 bilägga socialnämndens yttrande med förteckning över åtgärder som
behöver hanteras innan överenskommelsen träder ikraft till Region
Halland och övriga parterna för fortsatt beredning samt poängtera att
bilagor ovan ska revideras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Andersson (M) föreslår att åttonde att-satsen att anta reglemente för
gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, återremitteras till
kommunstyrelsen för vidare beredning kring sammansättningen av nämnden.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall till eller avslag på Lena Anderssons (M)
förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Lena
Anderssons (M) förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige beslutar därefter att godkänna övriga att-satser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Överenskommelse om hemsjukvården i Halland har framarbetats och ska
gälla från den 1 januari 2015.
Överenskommelsen innebär bland annat att Region Halland överlåter till
kommunerna i Halland skyldigheten att erbjuda hemsjukvård till de som
vistas i kommunen i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen § 18 punkt 3.
Region Halland ansvarar för läkarmedverkan inom hemsjukvården och kvalificerad rehabilitering.
Kommunerna ansvarar för all hemsjukvård med avgränsning mot Regionen
Hallands vårdenheter, enligt den så kallade tröskelprincipen.
Kommunerna finansierar hemsjukvården, enligt Överenskommelsen om
hemsjukvården 2015.
Region Halland ersätter kommunerna för den överflyttade verksamheten
enligt beräkning i Överenskommelsen om hemsjukvården 2015.
Överenskommelsen ersätter samtliga tidigare överenskommelser om hemsjukvård och tjänsteköp bland annat samverkansavtalet från 1 januari 2009.
Samverkansavtalets bilagor om vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri,
rehabilitering och habilitering fortsätter dock att gälla tillsvidare.
Organisatoriskt innebär förslaget att en gemensam nämnd för hemsjukvård
och hjälpmedel inrättas och får i uppdrag att följa upp verksamheten, svara
för samverkansfrågor och ska garantera en likvärdig, kvalitetssäkrad vård
för hallänningen. Den gemensamma nämnden får också ansvar för hjälpmedelsförsörjningen enligt avtal den 2 april 2001 om hjälpmedelsförsörjning.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 augusti 2014 föreslagit att godkänna framarbetat förslag till hemsjukvårdsöverenskommelse.
Förslaget till hemsjukvårdsöverenskommelse har remitterats till socialnämnden. Nämnden har kontinuerligt informerats av socialförvaltningen om
arbetet med den framtida hemsjukvården. Socialförvaltningen har starkt
bidragit till förslaget till inriktning för den framtida hemsjukvården och
även till hur överenskommelsen är formulerad. Det finns dock ett flertal
punkter som socialnämnden lyfter fram i sitt yttrande som är av särskild vikt
att de beaktas innan överenskommelsen träder i kraft vid årsskiftet. Därefter
finns den gemensamma nämnden som har till uppgift att aktivt följa och
hantera fortsatta utvecklingen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 september 2014, § 317.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2014, § 187.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Protokollsutdrag:

Region Halland
Socialnämnden
Kommunledningskontoret

Återremitterat:

Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0268

Försäljning av fastigheten Sörsedammen 2
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒

godkänna upprättade köpeavtal varigenom kommunen säljer fastigheten
Sörsedammen 2 till en sammanlagd köpeskilling av 5 740 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2012, § 101, beslutat att medge
Maclajo AB markanvisning för minst 50 bostadslägenheter på fastigheten
Sörsedammen 2 samt godkänt förslag till markanvisningsavtal. Ny detaljplan för området vann laga kraft den 30 januari 2014.
Köparen Maclajo AB avser bygga tre byggnader med bostadslägenheter,
varav en byggnad ska utgöra bostadsrätter och två ska utgöra hyresrätter. I
byggnaden för bostadsrätter kommer det rymmas 14 lägenheter. I byggnaderna för hyresrätter ryms totalt 50 bostadslägenheter varav 20 lägenheter
samt en lokal ska utgöra trygghetsboende. Köparen har informerat kommunen om att fastigheterna kommer överlåtas till tre separata dotterbolag, genom transportköp, därav har tre köpeavtal upprättats.
Kommunen medger genom att teckna upprättade förslag till köpekontrakt att
köparen överlåter tomterna genom transportköp till Maclajo Nord AB,
Argus Integration AB respektive Maclajo Syd AB.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 5 september 2014
lämnat förslag på köpekontrakt.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 september 2014, § 310.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2014, § 176.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Maclajo Nord AB
Argus Integration B
Maclajo Syd AB
Samhällsutvecklingskontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012/0292

Markanvisningsavtal Marmorlyckan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Varbergs
Kommun och Mjöbäcks Entreprenad AB och Järngrinden Projektutveckling AB gällande projekt Marmorlyckan i Breared.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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.
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.
Samhällsbyggnadskontoret har med tjänsteutlåtande den 23 december 2013
lämnat förslag till markanvisningsavtal mellan Varbergs kommun och
Mjöbäcks Entreprenad och Järngrinden gällande projekt Marmorlyckan i
Breared.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2014, § 13.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 februari 2014, § 24.
Kommunfullmäktige har den 18 mars 2014, § 31, beslutat att bordlägga
ärendet och att beslut fattas av kommunfullmäktig inom tre månader.
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2014, § 106, beslutat att återremittera
för att ärendet behöver kompletteras med uppgift om den leverantör kommunen tecknar avtal med.
Wäst-Bygg Gruppen AB har bytt namn till Järngrinden AB och dotterbolaget Wäst-Bygg Projektutveckling AB har bytt namn till Järngrinden
Projektutveckling AB. Skillnaden i avtalspart, jämfört med vinnarna av
markanvisningstävlingen, är en ändring av bolagsnamn.
Samhällsutvecklingskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 4 september
2014 föreslagit att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Varbergs Kommun och Mjöbäcks Entreprenad AB och Järngrinden
Projektutveckling AB gällande projekt Marmorlyckan i Breared.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 september 2014, § 306.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2014, § 178.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Mjöbäcks Entreprenad AB
Järngrinden Projektutveckling AB
Samhällsutvecklingskontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 147
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Dnr KS 2012/0048

Svar på motion om strategi för utveckling av stadsodling och
gröna tak
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 bifalla motionens intentioner
 ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att i samråd med berörda nämnder
och styrelser utarbeta en handlingsplan för hur stadsodling kan utvecklas
i Varberg
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att ställa krav på
gröna tak för all typ av bebyggelse och i olika typer av avtal samt detaljplaner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Karin Ekeborg (MP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Karin Ekeborg (MP) har i kommunfullmäktige den 14 februari 2012, § 16,
lämnat motion om att
 kommunen ska utarbeta en strategi för hur stadsodling kan utvecklas i
Varberg
 utreda möjligheterna att kräva gröna tak i exploateringsavtal för industribyggnation.
Motionen har remitterats till hamn- och gatunämnden, servicenämnden,
Varbergs Bostads AB, Varbergs Fastighets AB och Vatten och Miljö i Väst
AB, VIVAB. Samtliga har yttrat sig positivt om motionens två att-satser.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 maj 2014 föreslagit att
 bifalla motionens intentioner
 ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att i samråd med berörda nämnder
och styrelser utarbeta en handlingsplan för hur stadsodling kan utvecklas
i Varberg
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att ställa krav på
gröna tak för all typ av bebyggelse och i olika typer av avtal samt detaljplaner.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 september 2014, § 304.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2014, § 180.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Hamn- och gatunämnden
Servicenämnden
Varbergs Bostads AB
Varbergs Fastighets AB
Vatten och Miljö i Väst AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 148
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Dnr KS 2013/0273

Svar på motion om ökning av andelen ekologisk mat
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att beakta motionens andra att-sats i
framtagande av hållbarhetsmålen 2015-2025.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) med instämmande av Lilith Svensson (KD) föreslår
bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Britta Stribén (S) har i kommunfullmäktige den 21 maj 2013, § 55, lämnat
motion om att
 kommunens mål för inköp av ekologiska varor ska vara minst 50 % till
2015
 andelen ekologiska varor därefter varje år ökas med 5 % från år 2016
och upp till 100 %.
Motionen har remitterats till servicenämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 4 september 2014
föreslagit att
 avslå motionens första att-sats. Att kommunens mål för inköp av ekologiska varor ska vara minst 50 % till 2015
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att beakta ett långsiktigt mål om ekologisk mat i hållbarhetsmålen 2015-2025 som är under framtagande
 bifalla intentionen i motionens andra att-sats. Andelen inköpta ekologiska varor ska årligen öka med 5 %, utgångspunkt 25 % år 2014
 köpande verksamheter ges kompensation för eventuella merkostnader
Kontoret anser att denna typ av mål bör ingå i ett sammanhang för att säkerställa uppföljning, revidering och kommunikation och anser att ett långsiktigt mål om ekologisk mat bör beaktas i de kommande hållbarhetsmålen
som ska gälla 2015-2025.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 september 2014, § § 305, och
då kommit överens om följande att-satser
 avslå motionen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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 ge kommunstyrelsen i uppdrag att beakta motionens andra att-sats i
framtagande av hållbarhetsmålen 2015-2025.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2014, § 181.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Servicenämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 149
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Dnr KS 2012/0627

Svar på motion om krav på att bekämpa den ekonomiska
brottsligheten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå första att-satsen med hänvisning till att kommunen idag har samarbete med Skatteverket för konkurrens på lika villkor
 bifalla andra att-satsen angående krav på att utesluta företag med anknytning till offshore-ekonomier med förtydligande att det ska vara enligt OECD:s listor över offshore-ekonomier samt avse stater/områden
utanför EU/EES och EUs samarbetet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars-Åke Erlandsson (V) med instämmande av Jana Nilsson (S) föreslår
bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till motionen.
Komunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 33 jaröster, 24 nej-röster och 3 avstår.
Ja röstar Ann-Charlotte Stenkil (M), Annsofi Aurell (M), Gösta Bergenheim
(M), Lennart Andrén (M), Sven Andersson (M), Micael Åkesson (M), Mats
Eriksson (M), Peter Sjöholm (M), Cia Tiberg (M), Lena Andersson (M),
Andreas Björklund (M), Ulrica Ericsson (M), Gösta Alness (M), Knut
Aurell (M), Nevrie B Suleyman (M), Margit Kastberg (M), Per Fåhraeus
(M), Harald Lagerstedt (C), Olof Helmersson (C), Eva Pehrsson-Karlsson
(C), Christofer Bergenblock (C), Anna-Karin Gustavsson (C), Karolina
Mourou (C), Susanna Thunberg (C), Peter Lindahl (FP), Mattias Ahlström
(FP), Michael Bonde (FP), Margareta Lorentzen (FP), Lilith Svensson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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(KD), Kerstin Hurtig (KD), Stefan Edlund (MP), Christer Niklasson (SD)
och Jörgen Pejle (SD).
Nej röstar Jana Nilsson (S), Hans Bengtsson (S), Inger Karlsson (S),
Magnus Niklasson (S), Jeanette Qvist (S), Tomas Johansson (S), Carlos
Paredes (S), Lennart Isaksson (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), Britta Stribén
(S), Ing-Marie Berggren (S), Adelina Sejdijaj (S), Lars-Åke Erlandsson (V),
Hans Wieslander (V), Nils-Erik Dahlgren (SPI) och Eystein Stig (SPI).
Avstår Pierre Ringborg (MP), Eva-Lena Repfennig (MP) och Karin Ekeborg
(MP).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Freddy Jensen (V) har den 18 december 2012, § 174, lämnat motion om att
bekämpa den ekonomiska brottsligheten.
Motionären vill att Varbergs kommun ska anpassa, utveckla och implementera metoden Vita jobb för att bekämpa svartarbete och ekonomisk
brottslighet i kommunen vid offentlig upphandling, samt att Varbergs kommun utesluter företag med anknytning till offshore-ekonomier vid alla former av upphandlingar eller i andra former av verksamheter där betalning
sker med våra skattepengar. Det ska omfatta offshore-ekonomier enligt
IMF:s lista och vara stater/områden utanför EU/ESS.
Yttrande
Upphandlingsavdelningen har i tjänsteutlåtande den 16 april 2013 förslagit
att
‒
‒

avslå motionens första att-sats med hänvisning till att kommunen idag
har samarbete med Skatteverket för konkurrens på lika villkor
bifalla andra att-satsen angående krav på att utesluta företag med anknytning till offshore-ekonomier med förtydligande att det ska vara enligt OECD:s listor över offshore-ekonomier samt avse stater/områden
utanför EU/EES och EU samarbetet.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 april 2013, § 165, och då
kommit överens om att återremittera ärendet.
Upphandlingsavdelningen har i nytt tjänsteutlåtande den 6 augusti 2014
föreslagit att
 avslå första att-satsen med hänvisning till att kommunen idag har samarbete med Skatteverket för konkurrens på lika villkor
 bifalla andra att-satsen angående krav på att utesluta företag med anknytning till offshore-ekonomier med förtydligande att det ska vara enligt OECD:s listor över offshore-ekonomier samt avse stater/områden
utanför EU/EES och EUs samarbetet.
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Kommunen arbetar sedan lång tid tillbaka för att säkerställa konkurrens på
lika villkor vid offentlig upphandling. Kommunen samarbetar med Skatteverket och har god erfarenhet av de metoder som beskrivs i motionen.
Motionens förslag att utesluta företag som har koppling till så kallade skatteparadis anses däremot ligga i linje med kommunens målsättning med konkurrens på lika villkor under förutsättning att kravet inte strider mot gällande lagstiftning. Motionens föreslås beviljas efter korrigering för att
säkerställa att kravet inte strider mot Lag om offentlig upphandling eller
EU-rätten.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 augusti 2014, § 275.
Kommunstyrelse har behandlat ärendet den 30 september 2014, § 182.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0033

Finansrapport per 31 augusti 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna finansrapport per 31 augusti 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkoncernens skulder har ökat med cirka 335 mnkr under årets första
åtta månader och uppgår nu till cirka 2,8 mdkr. Snitträntan har fortsatt att
falla och ligger på 3,11 %. Ränte- och kapitalbindningstiderna har minskat
något och uppgår till 3,7 år respektive 2,2 år. Även fast dessa fortsatt att
minska är de på rimliga nivåer och väl inom policyns tillåtna mandat. Lånevolymen ligger också inom den beslutade låneramen för 2014.
Andelen kapitalförfall uppgår nu till 35 % inom 12 månader, vilket är 5 %
mer än vad riktlinjerna tillåter. Ett undantag från riktlinjerna har dock beslutats för 2014 av kommunfullmäktige då refinansieringsrisken bedömts
som låg.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 1 september 2014 föreslagit att
finansrapport per 31 augusti 2014 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 september 2014, § 314.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2014, § 183.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0226

Delårsrapport januari-augusti 2014 - Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna Varbergs kommuns delårsrapport för perioden januari-augusti
2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunens nämnder och kommunala bolag har rapporterat till kommunledningskontoret som sammanställt materialet till en delårsrapport för
kommunen och kommunkoncernen. I rapporten finns uppföljning avseende
ekonomi och fullmäktiges prioriterade mål samt väsentliga avvikelser i
verksamheten.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 15 september 2014 föreslagit att
Varbergs kommuns delårsrapport för perioden januari-augusti 2014 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 september 2014, § 326.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2014, § 186.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0355

Ändring - lokala ordningsföreskrifterna, badområde i
Träslövsläge
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 ändra de lokala ordningsföreskrifterna för Varbergs kommun på sätt att
badbryggan/badstegen ansluten till piren i Träslövsläges hamn, ingår i
badområdet för Träslövsläges hamn
 ändringen genomförs genom förtydligande av den allmänna badplatsens
lokalisering på karta, bilaga 1a, till lokala ordningsföreskrifter för
Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden har den 16 juni 2014, 81, beslutat att begära ändring i de lokala ordningsföreskrifterna så att även bryggan/badstegen i
Träslövsläge ingår i badområdet för Träslövsläges badplats.
För att det ska bli tydligt med ansvar, intentioner och regleringar anser
hamn- och gatuförvaltningen att även bryggan/stegen bör ingå i badområdet
som omfattas av de lokala ordningsföreskrifterna.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 augusti 2014 föreslagit att
 ändra de lokala ordningsföreskrifterna för Varbergs kommun på sätt att
badbryggan/badstegen ansluten till piren i Träslövsläges hamn, ingår i
badområdet för Träslövsläges hamn
 ändringen genomförs genom förtydligande av den allmänna badplatsens
lokalisering på karta, bilaga 1a, till lokala ordningsföreskrifter för
Varbergs kommun.
Förändringen genomförs genom ett utpekande av badbryggan som allmän
badplats på de kartor som utvisar var de allmänna badplatserna finns i
kommunen. Kartorna återfinns som bilaga 1 till ordningsföreskrifterna och
nu bifogas karta 1 a till de lokala ordningsföreskrifterna för att markera
bryggans plats.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 september 2014, § 287.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2014, § 190.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0293

Administration, avgifter, arvoden med mera avseende
borgerlig vigsel
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 ta ut en avgift på 800 kronor för vigsel där ingen av parterna är folkbokförd i Varbergs kommun från den 1 januari 2015
 införa arvode till vigselförrättare om 200 kronor per vigsel med undantag för vigslar som utförs av tjänstemän under kontorstid från den 1
januari 2015
 bilersättning till vigselförrättare utgår enligt kommunens bilersättning
till anställda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 20 maj 2014, § 206, gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till ersättning och avgifter för
borgerlig vigselförrättning. Förslaget ska även innehålla administrativt stöd
och bilersättning.
Varbergs kommun har många vigslar per år i jämförelse med andra kommuner. En undersökning av servicen i jämförbara och närliggande kommuner visar att avgifter och ersättningar används av få kommuner. De flesta
kommuner som undersökts har däremot ett mer omfattande stöd till vigselförrättarna inför en vigsel.
Det framtagna förslaget innebär att en ersättning utgår till förrättaren på 200
kronor per vigsel och att bilersättningen som infördes 2011 fortsätter. Avgiften föreslås vara 800 kronor för personer som inte är folkbokförda i
Varberg. För att underlätta för vigselförrättarna utvecklas ett administrativt
stöd.
Samråd och synpunkter har inhämtats från vigselförrättarna.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 augusti 2014 föreslagit att
 ta ut en avgift på 800 kronor per vigsel för vigsel där ingen av parterna
är folkbokförd i Varbergs kommun
 införa arvode till vigselförrättare om 200 kronor/vigsel med undantag
för vigslar som utförs av tjänstemän under kontorstid
 bilersättning till vigselförrättaren utgår enligt kommunens bilersättning
till anställda
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-10-14

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

23

 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan ge kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla den administrativa servicen
kring vigselförrättande enligt förslag i tjänsteutlåtande daterat den
23 juli 2014.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 september 2014, § 292.
Kommunstyrelsen har den 30 september 2014, § 193, beslutat att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan ge kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla den administrativa servicen kring borgerlig
vigsel enligt förslag i tjänsteutlåtande daterat den 23 juli 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0173

Förteckning över ej slutbehandlade motioner - oktober 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 lägga redovisningen till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har upprättat förteckning över ej slutbehandlade motioner,
oktober 2014.
Förteckningen finns i bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kf § 155

Avtackning
Kommunfullmäktiges vice ordförande tackar kommunfullmäktiges ordförande för en väl genomförd mandatperiod och för ett bra arbete.
Kommunfullmäktiges avgående ordförande tackar ledamöter, ersättare och
tjänstemän för en väl genomförd mandatperiod.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kf § 156

Meddelanden
Dnr KS 2012/0550-14
Länsstyrelsens beslut den 8 september 2014 om tillsyn enligt 11 kap 10 §
PBL avseende detaljplan för Bålverket 6 m.fl.
Dnr KS 2011/0870-18
Länsstyrelsens beslut den 5 september 2014 om tillsyn enligt 11 kap 10 §
PBL avseende detaljplan för Nålmakaren 10.
Dnr Ks 2011/0860-14
Länsstyrelsens beslut den 5 september 2014 om tillsyn enligt 11 kap 10 §
PBL avseende detaljplan för Ryttaren 16.
Dnr KS 2012/0017-7
Länsstyrelsens Västra Götalands län protokoll den 19 september 2014 avseende inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen, överförmyndarverksamheten.
Dnr KS 2014/0469-1
Länsstyrelsens i Hallands län protokoll den 15 september 2014 avseende
slutlig rösträkning och mandatfördelning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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