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Lenor Andersson (M)
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Anna-Karin Gustavsson (C)
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Stefan Stenberg (C)
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Mattias Ahlström (FP)
Michael Bonde (FP)
Margareta Lorentzen (FP)
Marianne Nord-Lyngdorf (FP)
Kerstin Hurtig (KD)
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Hans-Erik Qvarnström, § 85
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Maria Söderlund, stadsarkitekt, § 85
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Magnus Widén, ekonomichef, § 113
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Lennart Andrén (M) och Linda Berggren (S)
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Linda Svensson

1-40

Carlos Paredes (S)
Inger Karlsson (S)
Magnus Niklasson (S)
Jeanette Qvist (S)
Tomas Johansson (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
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Stefan Edlund (MP)
Marinette Edlund (MP)
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Pierre Ringborg (MP)
Erik Hellsborn (SD)
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Nils-Erik Dahlgren (SPI)
Eystein Stig (SPI)

Ersättare:
Kerstin Hurtig (KD)
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Dnr 2012/0547

Utdelning av 2012 års byggnadspris i Varberg
Varbergs kommuns byggnadspris 2012 överlämnas av Margareta Lorentzen
(FP), kommunfullmäktiges ordförande och Per Fåhraeus (M), kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande till ordförande i kyrkofullmäktige, Värö
församling, Hans-Erik Qvarnström för Bua kyrka.
Juryn, som har bestått av Åke Bendix (Varbergs Fastighetsägareförening),
Clara Tholin (energi- och klimatstrateg), Marianne Nord-Lyngdorf (FP),
Turid Ravlo-Svensson (S) och Maria Söderlund (stadsarkitekt), har varit
enhällig i sitt beslut.
Juryns motivering:
”Bua kyrka har genomfört en om- och tillbyggnad av entréutrymmen samt
klätt takfallet mot söder med solceller. Tillbyggnaden har anpassats
hänsynsfullt och välavvägt till befintlig kyrkobyggnad och omgivningen
samt är ett bra exempel på nytillskott som visar på god arkitektur och ger en
bättre tillgänglighet och användbarhet för kyrkobesökarna.
Med det solcellsklädda taket har Bua kyrka löst elförsörjningen ur ett såväl
estetiskt som miljömässigt tilltalande perspektiv. Vid överskottsproduktion
kan elen skickas ut på elnätet för försäljning vilket tillgängliggör
solcellsproducerad el för fler användare. Även uppvärmningen har låg
miljöpåverkan då kyrkan värms av fjärrvärme baserad på förnyelsebar
energikälla.”
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0120

Allmänhetens frågestund
Göran Andersson, Varberg, ställer fråga om kontroll över inställda lektioner.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Micael Åkesson (M) svarar på
frågan.
Björn Haknert, Varberg, ställer fråga om uppsägning av avtal för fritidshem
Freden 1.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Micael Åkesson (M) svarar på
frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0313

Motion om fler utegym i Varbergs kommun
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har den 5 juni 2014 lämnat motion om fler utegym i
Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0327

Motion om cykelbana längs hela Västra Vallgatan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har den 16 juni 2014 lämnat motion om cykelban längs
hela Västra Vallgatan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot i Vatten och Miljö i Väst AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 till ny ledamot i Vatten och Miljö i Väst AB utse Lukas Nord Axelsson
(S).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Darek Nilsson (S) har i skrivelse den 15 maj 2014 avsagt sig uppdraget som
ledamot i Vatten och Miljö i Väst AB.
Kommunfullmäktige har den 20 maj 2014, § 76 beslutat att entlediga Darek
Nilsson (S) från sitt uppdrag som ledamot i Vatten och Miljö i Väst AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Lukas Nord Axelsson
Darek Nilsson
Vatten- och Miljö i Väst AB
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Begäran om röstsammanräkning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Jörgen Warborn (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
 hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny ledamot
och i förekommande fall ny ersättare för Moderaterna i Varbergs kommun
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har att begära röstsammanräkning för utseende av ny
ledamot och i förekommande fall ny ersättare för Moderaterna i Varbergs
kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Länsstyrelsen
Jörgen Warborn
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ersättare i Föreningen Sveriges Ekokommuner från den 15 september till den 30 april 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Jörgen Warborn (M) från uppdraget som ersättare i Föreningen
Sveriges Ekokommuner
 utse Ann-Charlotte Stenkil (M) som ny ersättare i Föreningen Sveriges
Ekokommuner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
Föreningen Sveriges Ekokommuner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Föreningen Sveriges Ekokommuner
Jörgen Warborn
Ann-Charlotte Stenkil
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Val av kommunalråd från den 15 september till 31 december
2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Jörgen Warborn (M) från uppdraget som kommunalråd
 utse Ann-Charlotte Stenkil (M) som nytt kommunalråd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från uppdraget som
kommunalråd i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Jörgen Warborn
Ann-Charlotte Stenkil
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i kommunstyrelsen
från 15 september till 31 december 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Jörgen Warborn (M) från uppdraget som ledamot och ordförande i kommunstyrelsen
 utse Sven Andersson (M) som ny ledamot i kommunstyrelsen
 utse Ann-Charlotte Stenkil (M) som ny ordförande i kommunstyrelsen
 utse Ulrica Eriksson (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot
och ordförande i kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Jörgen Warborn
Sven Andersson
Ann-Charlotte Stenkil
Ulrica Eriksson
Kommunkansliet
Löneavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i krisledningsnämnden från 15 september till 31 december 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Jörgen Warborn (M) från uppdraget som ledamot och ordförande i krisledningsnämnden
 utse Lena Andersson (M) som ny ledamot i krisledningsnämnden
 utse Anne-Charlotte Stenkil (M) som ny ordförande i krisledningsnämnden
 utse Mikael Åkesson (M) som ny ersättare i krisledningsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot
och ordförande i krisledningsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Jörgen Warborn
Lena Andersson
Ann-Charlotte Stenkil
Micael Åkesson
Kommunkansliet
Löneavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-06-17

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 95
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot i Kärnkraftkommunernas samarbetsorgan från 15 september till 31 december 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Jörgen Warborn (M) från uppdraget som ledamot i Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan
 utse Ann-Charlotte Stenkil (M) som ny ledamot i Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Jörgen Warborn
Ann-Charlotte Stenkil
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-06-17

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot i Region Halland Kommunberedning
från 15 september till 31 december 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Jörgen Warborn (M) från uppdraget som ledamot i Region
Halland Kommunberedning
 utse Ann-Charlotte Stenkil (M) som ny ledamot i Region Halland
Kommunberedning
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i
Region Halland Kommunberedning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Jörgen Warborn
Ann-Charlotte Stenkil
Region Halland
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-06-17

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 97
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot i Stiftelsen Hallands länsmuseer från
15 september till 31 december 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Jörgen Warborn (M) från uppdraget som ledamot i Stiftelsen
Hallands länsmuseer
 utse Ann-Charlotte Stenkil (M) som ny ledamot i Stiftelsen Halland
Länsmuseer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i
Stiftelsen Halland länsmuseer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Jörgen Warborn
Ann-Charlotte Stenkil
Stiftelsen Halland länsmuseer
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot i Terminal West Logistic AB från
15 september 2014 till 30 april 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Jörgen Warborn (M) från uppdraget som ledamot i Terminal
West Logistic AB
 utse Lena Andersson (M) som ny ledamot i Terminal West Logistic AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i
Terminal West AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Jörgen Warborn
Lena Andersson
Terminal West Logistic AB
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-06-17

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Varbergs Fastighets
AB från 15 september 2014 till 30 april 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Jörgen Warborn (M) från uppdraget som ledamot och ordförande i Varbergs Fastighets AB
 utse Lena Andersson (M) som ny ledamot i Varbergs Fastighets AB
 utse Ann-Charlotte Stenkil (M) som ordförande i Varbergs Fastighets
AB
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot
och ordförande i Varbergs Fastighets AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Jörgen Warborn
Lena Andersson
Ann-Charlotte Stenkil
Varbergs Fastighets AB
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-06-17

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 100
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Varbergs Stadshus
AB från 15 september 2014 till 30 april 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Jörgen Warborn (M) som ledamot och ordförande i Varbergs
Stadshus AB
 utse Sven Andersson (M) som ny ledamot i Varbergs Stadshus AB
 utse Ann-Charlotte Stenkil (M) som ny ordförande i Varbergs Stadshus
AB
 utse Ulrika Ericsson (M) som ny ersättare i Varbergs Stadshus AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot
och ordförande i Varbergs Stadshus AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Jörgen Warborn
Sven Andersson
Ann-Charlotte Stenkil
Ulrika Eriksson
Varbergs Stadshus AB
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Varberg Vatten AB
från 15 september 2014 till 30 april 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Jörgen Warborn (M) från uppdraget som ledamot och ordförande i Varberg Vatten AB
 utse Lena Andersson (M) som ny ledamot i Varberg Vatten AB
 utse Ann-Charlotte Stenkil (M) som ny ordförande i Varberg vatten AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot
och ordförande i Varberg Vatten AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Jörgen Warborn
Lena Andersson
Ann-Charlotte Stenkil
VIVAB
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-06-17

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Nämndsorganisationskommittén från 15 september till 31 december
2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Jörgen Warborn (M) från uppdraget som ledamot och ordförande i Nämndsorganisationskommittén
 utse Lena Andersson (M) som ny ledamot i nämndsorganisationskommittén
 utse Ann-Charlotte Stenkil (M) som ordförande i nämndsorganisationskommittén.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jörgen Warborn (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot
och ordförande i Nämndsorganisationskommittén.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Jörgen Warborn
Lena Andersson
Ann-Charlotte Stenkil
Kommunkansliet
Löneavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-06-17

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i hamn- och gatunämnden från 14 september till 31 december 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Ann-Charlotte Stenkil (M) från uppdraget som ledamot och
ordförande i hamn- och gatunämnden
 utse Gunnar Ericson (M) som ny ledamot i hamn och gatunämnden
 utse Lennart Andrén (M) som ny ordförande i hamn- och gatunämnden
 utse Antonio Diaz (M) som ny ersättare i hamn- och gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ann-Charlotte Stenkil (M) har begärt entledigande från uppdraget som
ledamot och ordförande i hamn- och gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ann-Charlotte Stenkil
Gunnar Ericson
Lennart Andrén
Antonio Diaz
Hamn- och gatunämnden
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-06-17

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i Varberg Energi AB
från den 17 september 2014 till 30 april 2015 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Ann-Charlotte Stenkil (M) från uppdraget som ledamot och
ordförande i Varberg Energi AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ann-Charlotte Stenkil (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot
och ordförande i Varberg Energi AB. Val sker på kommunfullmäktiges
sammanträde den 16 september 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ann-Charlotte Stenkil
Varberg Energi AB
Kommunkansliet
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot och ordförande för Varberg Energimarknad från den 17 september 2014 till 30 april 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att


entlediga Ann-Charlotte Stenkil (M) från uppdraget som ledamot och ordförande i Varberg Energimarknad AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ann-Charlotte Stenkil (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot
och ordförande i hamn- och gatunämnden. Val sker på kommunfullmäktiges
sammanträde den 16 september 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ann-Charlotte Stenkil
Varberg Energimarknad AB
Kommunkansliet
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Datum
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Dnr KS 2012/0292

Markanvisningsavtal Marmorlyckan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 återremittera ärendet för att komplettera med uppgift om den leverantör
kommunen tecknar avtal med.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Warborn (M) föreslår att ärendet återremitteras för att komplettera
med uppgift om den leverantör kommunen tecknar avtal med.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att återremittera 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.
Kommunfullmäktige har den 18 mars 2014, § 31, beslutat att bordlägga
ärendet och att beslut fattas av kommunfullmäktig inom tre månader.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2014/0136

Bestämmelser om omställningsstöd
förtroendevalda, OPF-KL

och

pension

till

Beslut
Kommunfullmäktige beslutat att
 anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda, OPF-KL, för att kunna tillämpas på förtroendevalda
som nytillträder uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna
gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte
har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för
förtroendevalda
 förtroendevalda som tidigare omfattats av PBF kan efter särskild begäran avstå rätten till PBF och istället omfattas av OPF-KL. Ett sådant beslut ska alltid föregås av en pensionsberäkning. Avståendet ska begäras
skriftligt av den förtroendevalde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL, för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa
delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av
PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna är nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen
för förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPFKL finns en bilaga med bland annat närmare information om uppräkning av
pensionsbehållningen. För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade regelverk.
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår den 31 december
2014 eller senare, eller tidigare avgått, med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.
I Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda § 1 anges att bestämmelserna om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i
4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen på
heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av heltid.
Med 40 % avses såväl beräkning av 40 % i tid som 40 % i krontal i
förhållande till ett heltidsuppdrag.
Förtroendevalda som tidigare omfattats av PBF kan efter särskild begäran
avstå rätten till PBF och istället omfattas av OPF-KL. Ett sådant beslut ska
alltid föregås av en pensionsberäkning. Avståendet ska begäras skriftligt av
den förtroendevalde.
Kommunstyrelsen i Varbergs kommun är kommunens pensionsmyndighet
för såväl anställda som för förtroendevalda.
Yttrande
Personalkontoret har i tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2014 föreslagit att
 anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL, för att kunna tillämpas på förtroendevalda som
nytillträder ett uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna
gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte
har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
Personalutskottet har behandlat ärendet den 14 maj 2014, § 27 och då
kommit överens om att lägga till följande att-sats
 Förtroendevalda som tidigare omfattats av PBF kan efter särskild begäran avstå rätten till PBF och istället omfattas av OPF-KL. Ett sådant
beslut ska alltid föregås av en pensionsberäkning. Avståendet ska begäras skriftligt av den förtroendevalde.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2014, § 110.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Personalkontoret

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0273

Arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i
Varbergs kommun 2015 – 2018 daterad den 27 maj 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Inför kommande mandatperiod har personalutskottet arbetat fram ett förslag
till bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i
Varbergs kommun 2015 – 2018.
Yttrande
Personalkontoret har i tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2014 föreslagit att
anta förslaget Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2015 – 2018 daterad den 13 maj 2014.
Personalutskottet har behandlat ärendet den 14 maj 2014, § 26 och då
kommit överens om att i bilaga A i Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2015 – 2018 ta bort lydelsen
för inställelse 2 timmar + max 3 timmar (budgetmöte inräknat) till inställelse 2 timmar under månadsarvode för kommunfullmäktige samt ändra
arvodet för vice ordförande i Vatten och Miljö i Väst AB från 12 till 13 %.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2014, § 111.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0285

Värdering av arrendetomter inom detaljplan 325 – Norra
Apelviken
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 erbjuda arrendatorer till kommunalt ägda arrendetomter upplåtna med
ändamålet fritidsändamål, belägna inom detaljplan 325, att friköpa sin
arrenderätt under innevarande arrendeperiod, till det värde som redovisas i värderingsutlåtande från NAI Svefa.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 17 september 2013, § 103, beslutat att ge planeringskontoret i uppdrag att erbjuda arrendatorer till kommunalt ägda
arrendetomter upplåtna med ändamålet fritidsändamål i Apelviken, att friköpa sin arrenderätt. Planeringskontoret har även fått i uppdrag att beställa
värdering av arrendetomter inom detaljplan 325, Norra Apelviken.
NAI Svefa har den 12 februari 2014 lämnat ett utlåtande innehållande individuella värden för samtliga 42 arrendetomter.
Det finns ett antal olika sätt att bedöma marknadsvärdet av en tomt. I mottaget värdeutlåtandet har marknadsvärdet primärt grundats på en analys av
försäljningsvärdet av likvärdiga objekt i närområdet, ortsprismetoden. De
angivna individuella värdena har även bedömts mot parametrarna, tomtstorlek, utsiktsförhållanden, avstånd till stranden, störning från järnväg och
övriga förhållanden som kan påverka markvärdet.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 20 februari 2014 föreslagit att
erbjuda arrendatorer till kommunalt ägda arrendetomter upplåtna med ändamålet fritidsändamål, belägna inom detaljplan 325, att friköpa sin arrenderätt under innevarande arrendeperiod, till det värde som redovisas i värderingsutlåtande från NAI Svefa.
Planeringskontoret anser risken för betydande värdeökning av arrendetomterna, efter avstyckning och försäljning, vara liten. Byggrätten är reglerad i
gällande detaljplan och tomterna relativt små. Den nyligen presenterade
fritidshusutredningen har behandlat frågan om eventuellt utökade byggrätter
i Varbergs fritidshusområden och redovisar inga förändringar avseende
byggrätt i området Apelviken. Apelviken kommer att behålla karaktären av
fritidshusområde.
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Planeringskontoret föreslår att de arrendetomter som berörs av detta beslut,
erbjuds till försäljning under innevarande arrendeperiod. Det innebär att de
arrendatorer som mottar ett erbjudande om friköp kan lämna kommunen
besked till och med den 13 december 2015 om erbjudandet antas eller inte.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 april 2014, § 172.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2014, § 114.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Planeringskontoret
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Dnr KS 2014/0197

Tillfällig ändring av överenskommelse om mottagande och
bosättning av nyanlända invandrare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna förslag om tillfällig ändring av överenskommelse mellan
Länsstyrelsen i Hallands län och Varbergs kommun om mottagande och
bosättning av nyanlända invandrare för tiden 1 januari 2014 –
31 december 2015
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med socialnämnden och
Varbergs Bostads AB ta fram en plan som ser till att avtalet med
Migrationsverket efterlevs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Erik Hellsborn (SD) och Jörgen Pejle (SD) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut
Erik Hellsborn (SD) föreslår i första hand att ärendet återremitteras för att
minska antalet mottagande till 0 och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Warborn (M) med instämmande av Jana Nilsson (S), Stefan Edlund
(MP), Harald Lagerstedt (S) och Lars-Åke Erlandsson (V) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Ordföranden ställer därefter fråga om bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Erik Hellsborns (SD) förslag.
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med 59 jaröster och 2 nej-röster.
Ja röstar Jörgen Warborn (M), Annsofi Aurell (M), Lenor Andersson (M),
Lennart Andrén (M), Sven Andersson (M), Micael Åkesson (M), Nevrie B
Suelyman (M), Jan Fagenheim (M), Marita Johansson (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), Ann-Karin Gustavsson (C), Christofer Bergenblock (C),
Stefan Stenberg (C), Olof Helmersson (C), Susanna Thunberg (C),
Marianne Nord Lyngdorf (FP), Mattias Ahlström (FP), Michael Bonde (FP),
Margareta Lorentzen (FP), Lilith Svensson (KD), Kerstin Hurtig (KD),
Nils-Erik Dahlgren (SPI), Eystein Stig (SPI), Jana Nilsson (S), Turid RavloSvensson (S), Inger Karlsson (S), Magnus Niklasson (S), Jeanette Qvist (S),
Tomas Johansson (S), Carlos Paredes (S), Lennart Johansson (S), Ulla
Svenson (S), Peter Stoltz (S), Linda Berggren (S), Vivi-Anne Karlsson (S),
Morgan Fagerström (S), Ing-Marie Berggren (S), Göran Ericsson (S), Ewa
Klang (S), Gösta Johansson (S), Britta Stribén (S), Lennart Isaksson (S),
Adelina Sejdijaj (S), Hans Wieslander (V), Lars-Åke Erlandsson (V), Stefan
Edlund (MP), Pierre Ringborg (MP), Marinette Edlund (MP) och Karin
Ekeborg (MP).
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 länsstyrelsen och Varbergs kommun om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. Ändringen gäller för tiden
1 januari 2014 – 31 december 2015.
I nuvarande överenskommelse har Varbergs kommun åtagit sig att årligen ta
emot 80 nyanlända, varav omkring 35 beräknas bosätta sig på egen hand
och 45 anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets
försorg. Förslaget innebär att Varbergs kommun även fortsättningsvis tar
emot 80 nyanlända, men ökar antalet av dessa för bosättning genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket till 55.
Socialnämnden har den 24 april 2014, § 82, yttrat sig i ärendet. Socialnämnden bedömer att med ett gott samarbete med fastighetsägare och med den
organisation som finns inom socialförvaltningen för mottagande av flyktingar så kommer den tillfälliga överenskommelsen inte att förorsaka några
problem. Socialnämnden har inga invändningar mot förslaget till ändrad
överenskommelse.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 28 april 2014 föreslagit
att godkänna förslag om tillfällig ändring av överenskommelse mellan LänsJusterandes sign
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styrelsen i Hallands län och Varbergs kommun om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare för tiden 1 januari 2014 – 31 december 2015.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 maj 2014, § 186 och då kommit överens om att lägga till följande att-sats
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med socialnämnden och
Varbergs Bostads AB ta fram en plan som ser till att avtalet med
Migrationsverket efterlevs.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2014, § 115.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Varbergs Bostads AB
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Dnr KS 2014/0042

Överenskommelse om boende för asylsökande barn utan
legal vårdnadshavare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att


teckna överenskommelse med Länsstyrelsen och Migrationsverket enligt
separat Överenskommelse om asylplatser

 paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation

Erik Hellsborn (SD) och Jörgen Pejle (SD) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Hellsborn (SD) föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Warborn (M) med instämmande av Jana Nilsson (S), Stefan Edlund
(MP), Michael Bonde (FP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Riksdagen beslutade den 1 januari 2014 om en lagändring som ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ta emot asylsökande
ensamkommande barn utöver de avtal som är gjorda. På grund av den ökande
tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn till Sverige behöver ny överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen tecknas.

Socialnämnden har den 22 maj 2014, § 98, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse med Länsstyrelsen och Migrationsverket enligt Separat överenskommelse asyl Varbergs kommun. Socialnämnden
har även beslutat att ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn.
För att kunna hantera det väntade ökande antalet ensamkommande barn bör
Varbergs kommun låta upphandla platser för mottagande av ensamkommande
barn. Vid en upphandling med externa aktörer bedömer socialnämnden att det
är möjligt att sluta nytt avtal med Migrationsverket om ytterligare fyra asylsökande barn, vilket blir totalt 10 platser i enlighet med fördelningstal.

Forts.
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Yttrande
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna
överenskommelse med Länsstyrelsen och Migrationsverket enligt Överenskommelse om asylplatser.
Arbetsutskottet har den 13 maj 201, § 184, fått information om överenskommelsen av socialförvaltningen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2014, § 124.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0260

Hamn- och gatunämndens begäran om överflyttning av medel för kollektivtrafikinvesteringar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 överföra 10 mnkr för kollektivtrafikinvesteringar, med objekt nr 35013,
från plan 2014 till investeringsbudget 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I samband med införandet av nytt stadslinjenät för kollektivtrafiken i
Varbergs innerstad finns ett behov av ombyggd infrastruktur. Framför allt är
det Västra Vallgatan, Östra Vallgatan samt Engelbrektsgatan som behöver
byggas om. Projektet går nu in i en intensivare fas och ombyggnationen
kommer att ske under 2014 och 2015 och är preliminärt kostnadsberäknat
till 23 mnkr.
20 mnkr fanns avsatta i plan 2014 och hälften av dessa medel önskar hamnoch gatunämnden föra över till investeringsbudgeten. Kommunfullmäktige
beslutade den 22 april 2014, § 58, att överföra resterande medel från 2013
till 2014.
En cykelbana längs med Västra Vallgatan har länge varit planerad men har
skjutits upp i väntan på kollektivtrafikombyggnaden. Nämnden önskar att
dessa tidigare avsatta medel överförs till kollektivtrafikprojektet.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 2 maj 2014 föreslagit att överföra 10 mnkr för kollektivtrafikinvesteringar, med objekt nr 35013, från
plan 2014 till investeringsbudget 2014.
Investeringsobjekt nr 35137 är redan avslutat och kan därför inte överföras
till kollektivtrafikinvesteringarna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 maj 2014, § 182.
Kommunstyrelsen har den 27 maj 2014, 116, beslutat att
 ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda en alternativ dragning av busstrafiken på Engelbrektsgatan så den inte passerar utanför
entrésidan på Komedianten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0226

Tertialrapport 2014 - Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna tertialrapport för Varbergs kommun 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges fyra målområden står i fortsatt fokus för kommunens
verksamhet och nämnderna rapporterar bland annat om arbete med energistrategi, värdskapsarbete, prova-på-anställningar samt stadsutvecklings- och
tunnelprojekt.
Resultatet för årets fyra första månader är 25 mnkr, vilket är 11 mnkr mer än
motsvarande period 2013. Prognosen för helåret följer budget; högre personalkostnader uppvägs av ökade skatteintäkter och ett högre finansnetto än
vad som beräknats.
En ny investeringsprocess håller successivt på att införas i kommunen för att
öka förutsättningarna för realistiska kalkyler och tidsplaner. Årets investeringsbudget är på 439 mnkr, enligt prognosen kommer 375 mnkr av dessa
att användas.
Varbergs Stadshus AB visar ett resultat för perioden på 58,4 mnkr, vilket
nästan är en fördubbling jämfört med förra årets första tertial.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 maj 2014, § 194.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2014, § 123.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0469

Utökning av investeringsram för projekt Ankarskolan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 utöka investeringsramen med 13,55 mnkr för investeringsobjekt 32254
Ankarskolan ombyggnad skola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 20 november 2012, § 163, beslutat att ge
Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla ny skola i
Träslövsläge. Investeringsramen fastställdes till 163 mnkr.
Investeringsramen fastställdes i 2012 års prisnivå utan hänsyn till indexökning. Varbergs Fastighets AB har efter projektering och fastställande av
kalkylpris rapporterat en avvikelse om 13,55 mnkr. Det hänförs till en indexökning om totalt 7 % från det att kalkyl inför budgetbeslut togs fram i
början av 2012 och till dess projektet avslutas 2015 till en kostnad av 11,8
mnkr, samt utökade åtgärder i befintliga Ankarskolans T-hus som ska fortsätta användas som skola. Byggnaden har luftläckage och dessutom problem
med ventilation och akustik till en kostnad av 2,8 mnkr. Totalt är det en
kostnad på 14,55 mnkr.
Under projektering och inköpsarbete har besparingar om cirka 1 mnkr gjorts
och den totala kostnadsökningen uppgår till 13,55 mnkr.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 8 maj 2014 föreslagit att utöka
investeringsramen med 13,55 mnkr för investeringsobjekt 32254 Ankarskolan ombyggnad skola
Kontoret bedömer att kostnadsökningarna beror på omständigheter som inte
har kunnat förutses av budgetunderlaget. I ekonomikontorets nuvarande
budgetanvisningar ingår att index ska anges, vilket inte var fallet vid budgetbeslut om projekt Ankarskolan.
Åtgärderna i T-huset bedöms nödvändiga för att byggnaden över tid ska
kunna utgöra en god arbetsmiljö vilket medför åtgärder i tätning av ytterväggar, ventilation samt akustik mellan rum. Åtgärderna uppgår till
2,8 mnkr vilket motsvarar cirka 1,7 % av projektets totalbudget.
Avikelsen har rapporterats i arbetsutskottets investeringsgenomgång 28 april
2014.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 maj 2014, § 196, och då kommit överens om att
 ge planeringskontoret i uppdrag att samråda med barn- och utbildningsnämnden inför beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 maj 2014, § 121.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kf § 115

Avtackning och sommarhälsning
Kommunfullmäktiges ordförande Margareta Lorentzen (FP) tackar sekreterare Linda Svensson för ett gott samarbete.
Kommunfullmäktiges ordförande Margareta Lorentzen (FP) önskar samtliga
en trevlig sommar. Vice ordförande Per Fåhrareus (M) önskar ordförande
detsamma å ledamöternas vägnar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kf § 116

Meddelanden
Dnr Ks 2011/0157-245
Länsstyrelsens protokoll den 12 maj 2014 avseende ny ersättare i Varbergs
kommunfullmäktige för Sveriges pensionärers Intresseparti.
Dnr KS 2011/0157-246
Länsstyrelsens protokoll den 12 maj 2014 avseende ny ersättare i Varbergs
kommunfullmäktige för Arbetarpartiet Socialdemokraterna.
Dnr KS 2013/0236-8
Tertialrapport 20140101-20140430 från Samordningsförbundet Halland.
Dnr KS 2013/0084-6
Socialförvaltningens rapport om icke verkställda beslut första kvartalet
2014.
Dnr KS 2013/0294-19
Förvaltningsrättens i Göteborg dom den 28 maj 2014 - avslår överklagandena avseende markanvisning för lokalisering av Multipark.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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