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Dnr KS 2011/0122

Avstämning - kvarteret Renen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om pågående arbete med sanering
av kvarteret Renen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0650

Ansökan - investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler Videbergs Bygdegårdsförening, Videbergslokalen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 bevilja Videbergs Bygdegårdsförening 33 250 kr för installation av tre
nya värmepumpar för att förbättra inomhusklimatet i Videbergslokalen
under förutsättning att Boverket beviljar bidrag med 47 500 kr
 kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har den 16 december 2015, § 16, föreslagit
kommunstyrelsen att bevilja Videbergs Bygdegårdsförening 33 250 kr för
installation av tre nya värmepumpar för att förbättra inomhusklimatet i
Videbergslokalen under förutsättning att Boverket beviljar bidrag med
47 500 kr
Videbergs bygdegårdsförening ansöker om bidrag hos Boverket för installation av tre nya värmepumpar för att förbättra inomhusklimatet i
Videbergslokalen till en total kostnad av 95 000 kr.
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50% av kostnaden,
kommunen för 35% och föreningen för återstående 15%.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 4 januari 2016 föreslagit att bevilja Videbergs Bygdegårdsförening 33 250 kr för installation av tre nya
värmepumpar för att förbättra inomhusklimatet i Videbergslokalen under
förutsättning att Boverket beviljar bidrag med 47 500 kr och att kostnaden
tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0008

Undertecknande av handlingar avseende bank- och plusgiro
mm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 bemyndiga Ann-Louice Östlund, Jens Otterdahl Holm, Marianne Klang,
Agneta Gustafsson, Christina Bengtsson, Kerstin Norman, Annika
Ericsson och Camilla Larsson att två i förening på kommunens vägnar
underteckna anvisningar av kommunens bank- och plusgiroräkningar,
kvitteringar eller överlåtelser av till kommunen eller någon av dess
nämnder eller styrelser ställda checkar, postremissväxlar, plusgiro och
postanvisningar samt andra värdeförseelser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av att ekonomidirektör Magnus Widén och finansekonom
John Wennevid avslutat sina anställningar i Varbergs kommun föreslås
dessa tas bort från listan över personer som har rätt att på kommunens vägnar underteckna anvisningar av kommunens bank- och plusgiroräkningar
med mera.
Med anledning av ovanstående förstärks ekonomikontoret tillfälligt av
Camilla Larsson som föreslås läggas till listan av personer som har rätt att
två i förening på kommunens vägnar underteckna anvisningar av
kommunens bank- och plusgiroräkningar med mera.
Ärendet ersätter kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2015, § 54.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 7 januari 2016 föreslagit att bemyndiga ett antal anställda på ekonomikontoret att underanteckna handlingar avseende bank- och plusgiro med mera.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0014

Motion från Freddy Jensen om humanitär hjälp till Gazas
folk
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avslå motionen
Jana Nilsson (S) och Ewa Klang (S) deltar inte i beslutsfattandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Freddy Jensen (V) har den 17 januari 2012, § 5, lämnat motion om humanitär hjälp till Gazas folk.
Motionären vill att Varbergs kommun i samarbete med Ship to Gaza inventerar vilka möjligheter som finns att skänka material som inte längre används men som kan komma till nytta i Gaza samt att motionen behandlas
skyndsamt för att hjälpen ska kunna sändas våren 2012
Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som
bygger på en rad stödorganisationer och med fem lokalorganisationer.
I kommunallagens 5 kap. 4 § står det att kommuner och landsting får lämna
bistånd i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt till ett
land som får svenskt statligt bistånd. I 7 §, samma kapitel, ges möjlighet att
lämna bistånd till en internationell hjälporganisation för att utgöra hjälp till
ett land i en rådande eller framtida nödsituation.
Svenskt bistånd går till Palestina så kommunallagens krav är uppfyllda.
SIDA framhåller dock att materiellt bistånd sällan är särskilt effektivt, speciellt inte till en region med en utvecklingsnivå som Palestinas. SIDA menar
att finansiellt stöd är effektivare.
Ship to Gaza har hittills inte lyckats nå fram till Palestina och har därför inte
kunnat bidra med material. De svenska frivilligorganisationerna,
Palestinagrupperna är verksamma i Palestina liksom UNWRA, FN-organet
för palestinska flyktingar.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 11 december 2015
föreslagit att motionen ska avslås.
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Dnr KS 2015/0354

Namntävling - nytt idrottscentrum i Trönninge Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 initiera en namntävling för det framtida idrottcentret i Trönninge
 namntävlingen ska genomföras i enlighet
fritidsnämndens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

med

kultur-

och

Kultur- och fritidsnämnden har den 17 juni 2015, § 103, föreslagit
kommunstyrelsen att initiera en namntävling till det framtida idrottscentret i
Trönninge i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag. Förslaget
innebär att allmänhet och föreningar har möjlighet att lämna namnförslag på
anläggningen. Kultur- och fritidsförvaltningen utser en jury, som med fri prövningsrätt, tar fram det mest lämpliga förslaget som kultur- och fritidsnämnden
föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om.

Anläggningen är unik, den enda i sitt slag i södra Sverige. För att ytterligare
förstärka detta bör anläggningens namn vara starkt och bärkraftigt och bidra
till att göra Varberg till västkustens kreativa mittpunkt. Arbetsnamnet på
anläggningen är Trönninge Idrottscentrum och detta namn bör även framöver användas som underrubrik till det slutgiltiga namnet.
Yttrande
Kommunkansliet föreslår i tjänsteutlåtande den 11 januari 2016 att initiera
en namntävling för det framtida idrottcentret i Trönninge och att namntävlingen ska genomföras i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag.
Inbjudan till namntävlingen sker via kommunens hemsida samt annonsering
i media. Kultur- och fritidsförvaltningen utser en jury som bedömer de inkomna förslagen. Juryn kommer att ha fri prövningsrätt, rätt att förkasta och
rätt att förändra inkomna förslag.
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Ks au § 25

Rapport från regionalt samarbete
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om genomfört dialogmöte med Hallands
länsmuseer den 19 januari 2016.
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Ks au § 26

Information från kommunstyrelsens förvaltning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret informerar om
 avgifter för bollplaner.
 hantering av kommunstyrelsens ofördelade medel.
Kommundirektören informerar om
 stadsutvecklingsprojektet.
 dialogmöten med nämnder och bolag enligt styrmodell.
Kommunkansliet informerar om
 nya dokumentmallar för tjänsteutlåtande, kallelse och protokoll i samband med införande av kommunen nya grafiska profilmanual.
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Ks au § 27

Meddelanden
Dnr KS 2015/0023-82
Länsstyrelsens beslut den 4 januari 2016 om anmälan enligt miljöbalken
angående nyanläggning av vattenledning i Varbergs kommun.
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