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Ks § 51

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 Dagordningen ändras enligt följande:
 ärende 4, Information om Kvalitet i korthet, tas upp under ärende 10,
Årsredovisning
 extra ärende, Svar på motion om miljömål, tas upp som ärende 27
 ärende 11, Resultatreserv, tas upp som ärende 31
 övrig fråga om Psynk, projekt om psykisk hälsa för barn och unga,
från Stefan Edlund (MP) och övriga fråga om elevhälsan från Stefan
Edlund (MP), tas upp som ärende 32.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0613

Förvärv av fastigheten Spannarp 23:25
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna förslag till köpeavtal varigenom Varbergs kommun förvärvar
fastigheten Spannarp 23:25.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 15 januari 2014 lämnat
förslag till köpeavtal gällande fastigheten Spannarp 23:25. Fastigheten omfattar 11,4 ha och i gällande detaljplan medges användning för campingändamål. Cirka 6,4 ha bedöms kunna utnyttjas för exploatering. Fastigheten
har använts för campingverksamhet vilken avses upphöra vid föreslaget
förvärv av fastigheten. I översiktsplan, ÖP 2010, gränsar fastigheten till
befintligt verksamhetsområde.
Köpeskillingen är 7,86 mnkr, köpet innebär utöver köpeskillingen en kostnad för stämpelskatt och lagfart om 335 tkr. På fastigheten är campingstugor
samt servicebyggnader belägna, dessa ingår inte i förvärvet.
Planeringskontoret bedömer att förvärvet är lämpligt för att säkra tillgång
till mark som kan användas för verksamhetsområden. Eftersom fastigheten
är planlagd och fastighetsägaren tidigare har gjort vissa investeringar, såsom
exempelvis bekostat del av bro över motorvägen, kan området omvandlas på
relativt kort tid.
Arbetsutskottet har den 14 januari 2014, § 2, beslutat återremittera ärendet.
Arbetsutskottet har den 21 januari 2014, § 15, beslutat återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 13 februari 2014 lämnat
förslag till köpeavtal gällande fastigheten Spannarp 23:25 samt förtydligat
att fastigheten omfattar 11,4 ha, cirka 3,4 ha utgörs av motorväg och upplåts
genom vägrätt, för resterande mark medges i gällande detaljplan användning
för campingändamål.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 25 februari 2014, § 62.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0458

Exploateringsavtal, Atle
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna upprättat exploateringsavtal avseende exploatering av mark
enligt förslag till detaljplan för kvarteret Atle.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 6 februari 2014 lämnat förslag till avtal avseende exploatering av mark enligt förslag till detaljplan för
kvarteret Atle.
Detaljplanen som ligger till grund för exploateringsavtalet syftar till att
möjliggöra uppförande av tre flerbostadshus inrymmande 55-60 lägenheter.
Detaljplanen vann laga kraft den 7 december 2013.
Kommunen överlåter genom avtalet ett område för bostads- och parkeringsändamål om ca 5 420 m2 mot en ersättning av 3 800 000 kronor.
Kommunen förbinder sig genom avtalet att bygga om Trädlyckevägen med
refuger och gångpassage vid ny infart till exploateringsområdet, iordningställa naturmarken samt lösa in naturmark från intilliggande fastighet.
Som ersättning för
2 400 000 kronor.

kommunens

åtaganden

erlägger

exploatören

Kommunen äger drygt 60 % av exploateringsområdet. Ersättningen om
3 800 000 kronor för marköverlåtelsen motsvarar ca 700 kronor/m2. Ersättningen för kommunens åtaganden bedöms i stort sett täcka kostnaderna.
Sammantaget bedömer planeringskontoret att den totala ersättningen om
6 200 000 kronor är skälig.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2014, § 80.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0418

Begäran om investeringsmedel för utbyggnad av Rolfstorps
skola och Skällinge skola och förskola
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna investeringsram om 22,15 mnkr för projekt om- och utbyggnad av Rolfstorp skola
 godkänna investeringsram om 13,65 mnkr för om- och utbyggnad av
Skällinge skola och förskola
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att påbörja projektering, upphandling och produktion av ovan nämnda objekt och investeringsram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Harald Lagerstedt (C) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) föreslår att
 ärendet återremitteras till barn- och utbildningsförvaltningen för att ta
fram konsekvensbeskrivning av pedagogisk, lokalanvändning och beräknade anpassnings-/investeringskostnader för skolor och förskolor i en
organisation som bygger på att
 Rolfstorps skola blir en F-5 skola med fritidshem för elever som bor
i Rolfstorps skolas upptagningsområde, en 4-5 skola för elever i
Skällinge skolas upptagningsområde och 6-9 skola för elever inom
upptagningsområdet för Skällinge, Göthrik och Rolfstorp
 Skällinge skola blir en F-3 skola med fritidshem för de elever som
bor i Skällinge skolas upptagningsområde med tillbyggnad av
2-delningsförskola
 Göthriks skola blir en F-5 skola med fritidshem för de elever som
bor i Göthriks skolas upptagningsområde.
Jana Nilsson (S) med instämmande av Jörgen Warborn (M), Michael
Åkesson (M), Jeanette Qvist (S) och Ulla Svenson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 januari 2013, § 9, beslutat om en
förändrad skolorganisation.
Barn- och utbildningsnämnden har den 22 april 2013, § 42, beslutat att
genomföra förändring samt åtgärda behov av ökat antal förskoleplatser och
mer ändamålsenliga lokaler i Rolfstorp, Skällinge och Göthrik. För att
genomföra denna förändring samt åtgärda behov av ökat antal förskoleplatser och mer ändamålsenliga lokaler, föreslår barn- och utbildningsnämnden
om- och tillbyggnad av Rolfstorp och Skällinge skolor. I Göthriks skola
planeras en mindre anpassning.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Rolfstorps skola anpassas och
byggs ut i enlighet med den beslutade organisationen samt att investeringsmedel anvisas till projektet. Vidare föreslår nämnden en om- och utbyggnad
av Skällinge skola för att innehålla två avdelningar förskola och att investeringsmedel anvisas till projektet.
Kommunstyrelsen har den 26 november 2013, § 209, beslutat att ge planeringskontoret i uppdrag att upprätta förstudie i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens hemställan. Förstudie för objekten har genomförts
enligt kommunstyrelsens regler och anvisningar för investeringsprocessen.
Förstudien visar ökade investeringskostnader i förhållande till tidigare schablonberäkning. Förslag till ut- och ombyggnad av Rolfstorps skola och
Skällinge skola är i linje med barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsstrategi och beslutad omorganisation. Det innebär att lokal-utnyttjande samordnas samt att ej ändamålsenliga lokaler i Skällinge och
Rolfstorp avvecklas.
Bibliotekets lokaler i Rolfstorps skola har brister gällande krav på tillgänglighet och avsaknad av kontor och arbetsrum. Det medför att yta från skolan
tas i anspråk för ett kontor och handikapp-WC. Åtgärder för att anpassa
biblioteket är med i uppdraget men bekostas av kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden svarar även för att ta med en ökad internhyra i
sin dialog med ekonomikontoret. Ombyggnation för bibliotek beräknas till
375 000 kronor, vilket ger en ökad årshyra på 34 375 kronor.
Bedömningen är att tidplanen för projektet inte hindrar att den beslutade
omorganisationen går att genomföra till höstterminen 2014. Ombyggnad av
befintliga lokaler kan göras under sommaruppehållet och tillbyggnaden kan
starta när beslut är fattade och bygglov erhållits. Paviljongen kan under utbyggnadstiden användas som evakuering för verksamhet i de lokaler som
påverkas under byggtiden, som till exempel för ämnena slöjd, musik och
bild.
I projekteringen ingår också att se över bussangöring samt säkrare övergång
till matsalen.
Barn- och utbildningsnämnden har den 27 januari 2014, § 3, beslutat att
utifrån upprättad förstudie hemställa hos kommunstyrelsen om investeJusterandes sign
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ringsmedel och uppdra åt Varbergs Fastighets AB att starta projektering,
upphandling och produktion för om- och tillbyggnad av Rolfstorp skola
samt Skällinge skola och förskola. I investeringsplan 2014 finns dessa projekt upptagna under ”projekt under förstudie, Anpassning Rolfstorps
skola/förskola samt Skällinge skola/förskola om-/utbyggnad”.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att de förslagna åtgärderna
medför att lokalernas nya utformning svarar mot dagens krav på ändamålsenliga lokaler för Rolfstorps skolas verksamhet, för Skällinges skolas och
förskolas verksamhet. Långsiktigt bidrar åtgärderna till kostnadseffektiv
lokalförsörjning inte minst ur driftssynpunkt. För Skällinge skola och förskola innebär förändringen stora möjligheter till ökat samarbete mellan
skola/fritids och förskola. Det skapar också förutsättningar för en mer kostnadseffektiv organisation. För elever i åk 7 – 9 boendes i Himledalens upptagningsområden skapas förutsättningar i Rolfstorps skola för utbildning
enligt Skollagens krav i ändamålsenliga lokaler och med en organisation av
behöriga lärare.
För förskolan, Skogsbacken, i Rolfstorp kommer en förstudie att påbörjas
inom kort och begäran av investeringsmedel för detta projekt hanteras separat. I denna förstudie kommer även trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
lokalgata samt angöring- och parkeringsplatser vid förskolan att studeras
och kalkyleras. Ambitionen är att samarbeta med hamn och gatuförvaltningen, i samband med planerad investering för Väg 815 och gång och
cykelväg Folkets Hus Rolfstorp – Skällinge.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 7 februari 2014 föreslagit att
 godkänna investeringsram om 22,15 mnkr för projekt om- och utbyggnad av Rolfstorp skola
 godkänna investeringsram om 13,65 mnkr för om- och utbyggnad av
Skällinge skola och förskola
 ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att påbörja projektering, upphandling och produktion av ovan nämnda objekt och investeringsram.
Kontoret anser att de investeringsmedel som begärs är grundligt beräknade
med de förutsättningar som barn- och utbildningsnämnden angivit. Avveckling av paviljonger och externa inhyrningar möter kraven från bland
annat Arbetsmiljöverket, att skapa ändamålsenliga lokaler. Planeringskontoret bedömer att lokalerna, efter om- och utbyggnation, kommer vara mer
kostnadseffektiva och skapa en större möjlighet för möten, mellan skolelever, förskola, personal. Detta harmoniserar med Vision 2025 mål med
öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt. Om- och utbyggnation
kommer att ha en hög ambition att möta kraven på hållbart byggande och
energieffektiviseringar.
Samråd har skett med barn- och utbildningsförvaltningen, serviceförvaltningen, ekonomikontoret, hamn- och gatuförvaltningen samt Varbergs
Fastighets AB.
Justerandes sign
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2014, § 84.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Reservation mot Kommunstyrelsens beslut den 25 mars 2014 om att avslå åtenemiss för
att ytterligare utreda skolorganisation i Himledalen
Jag reserverar mig mot fattat beslut att avslå återremiss på ärendet "Ut- och ombyggnad av
Rolfstorps skola." Centerpartiets vill att det görs en konsekvensbeskrivning av en utbyggd f-9
skola i Rolfstorp.
Rolfstorp är tillsammans med Skällinge serviceort för den östra delen av Varbergs kommun.
Enligt de måldokument som finns antagna av Kommunfullmäktige är det i första hand i
service01ier som utbyggnad av bostäder och service ska ske. Det finns en stor potential för
utveckling i området, med läget utmed 153-an. Prognosen för antalet barn i Himledalen är
stabil och skolans roll är då en faktor som har betydelse.
Skolorna i Himledalen har under många år lidit av att det inte tagits ett ordentligt
helhetsgrepp. Nu görs det i och med skolomorganisationen, där näim1den varit politiskt
överens om att de äldre barnen i Himledalen ska samlas Rolfstorp, medan de små barnen ska
vara kvar i sina hemskolor. Det är bra, men då är det olyckligt att lösningen är alltför snäv för
att den ska kunna ta emot fler elever än vad som nu går i skolorna framöver.
När skolorganisation i området beslutades 2013.04.22 la Centerpatiiet ett liknande förslag
som röstades ner.
När delfinansiering nu ska föreslås Kommunfullmäktige visar det sig att långt fler åtgärder
måste vidtas lokalmässigt och att kostnaderna sprungit iväg.
Vi finner det då rimligt att åter igen lyfta frågan kring en konsekvensbeskrivning av en
utvecklande helhetslösning för den östra delen av kommunen.

För Centerpatiiet i Kommunstyrelsen

Varbergs kornnn!a
Kommunst) Telsen
Harald Lagerstedt

·. .
J)m ••
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Dnr KS 2011/0871

Svar på motion om att ta initiativ för att starta byggnation av
trygghetsboende
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avslå motionen med hänvisning till att bebyggelsestrategin för Varbergs
kommun täcker in motionärens första strecksats och att dialog förekommer med fastighetsägare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Göran Ericsson (S) har i kommunfullmäktige den 5 september 2011, § 127,
lämnat motion om att snarast ta initiativ för att starta byggnation av trygghetsboende. Motionären föreslår fullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag
att
 snarast upprätta en strategi för att starta byggnation av trygghetsboende
 snarast ta upp en diskussion med både kommunala och privata bostadsföretag för att dessa ska starta byggande av trygghetsbostäder.
Motionären menar att många av Varbergs kommuns äldre invånare lever i
en mycket otrygg situation. För många av dessa personer är en egen lägenhet i ett hus där det finns andra äldre att kunna träffas och umgås med, där
det finns tillgång till viss personal vid behov, och där det är rimliga avstånd
till olika former av service, det de önskar allra mest. Motionären är av den
uppfattningen att frågan om byggnation av trygghetsbostäder måste prioriteras mycket kraftigt.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 18 februari 2014 föreslagit att
avslå motionen.
Kommunen arbetar redan med att informera privata byggherrar om såväl
behovet av trygghetsboende som möjligheterna till investeringsstöd. Vid
årsskiftet 2011-2012 stod cirka 1 100 personer i kö till trygghetsboende hos
Varbergs Bostads AB vilket visserligen är en hög siffra. Men ser man till
det faktiska antalet som aktivt söker lägenheter rör det sig om knappt 110
personer. I dagsläget finns det 221 trygghetsboende i kommunen och totalt
45 nya trygghetsboende är för närvarande planerade i kommunen.
Kommunfullmäktige har den 18 juni 2013, § 79, antagit bebyggelsestrategi
för Varbergs kommun. Strategin behandlar all sorts bebyggelse men innehåller bland annat en sektion om boende för äldre och funktionsnedsatta.
Där står det att kommunen har ett särskilt ansvar att planera och tillgodose
bostadsbehovet för äldre och funktionsnedsatta. Strategin säger dock att när
Justerandes sign
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det är möjligt så integreras dessa boenden i det ordinarie beståndet. Ett ökat
utbud av lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden som har god tillgänglighet och ges möjlighet till social gemenskap och trygghet underlättar
för äldre och funktionsnedsatta att bo kvar hemma. I de planeringsprinciper
som bebyggelsestratgin slår fast står det att kommunalt initierade detaljplaner för till exempel särskilt boende är alltid högt prioriterade. Ytterligare
en planeringsprincip säger att en variation av storlek och upplåtelseformer
på bostäderna, samt bostäder för funktionsnedsatta, äldre och socialt utsatta
grupper ska beaktas i markanvisningar.
Planeringskontoret anser att bebyggelsestrategi, som dock inte fanns då
motionen skrevs, lyfter och behandlar frågan kring boende för äldre. Genom
att efterfölja och ta stöd i de planeringsprinciperna som berör frågan kan
boendesituationen för de äldre förbättras. Det är alla förvaltningars gemensamma ansvar att se till att bebyggelsestratgin efterlevs och implementeras.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet de 11 mars 2014, § 89, och då kommit
överens om att föreslå kommunfullmäktige besluta att
 avslå motionen med hänvisning till att bebyggelsestrategin för Varbergs
kommun täcker in motionärens första strecksats och att dialog förekommer med fastighetsägare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0050

Yttrande på vägplan för nya cirkulationsplatser vid
Varberg C
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 lämna följande yttrande
 Kommunen önskar ett förtydligande att för marken som kommunen
upplåter ska ersättning utgå enligt expropriationslagens regler.
 Del av marken som berörs är upplåten. För att minimera störningarna i brukandet av marken är det viktigt att nyttjanderättshavaren
informeras om vägplanen och tänkt tidplan.
 Del av marken som berörs är upplåten till Varbergs Norra Koloniförening. Ersättning samt eventuella kostnader för flytt av stugor
eller annat som orsakas pga. intrånget ska bekostas av Trafikverket.
 Ett skifte av den kommunala fastigheten Getakärr 2:1, öster om E6,
kommer att beröras. Tillträde till detta skifte sker via den östra av/påfarten till E6. Det är viktigt att denna nedfart bevaras då kommunen inte har någon annan möjlighet att ta sig till detta skifte av fastigheten.
 Påtala behovet av en gång- och cykelväg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Trafikverket Region Väst har upprättat ett förslag till vägplan för anläggning av två cirkulationsplatser i trafikplats Varberg C, E6/väg 153. De
huvudsakliga målen med projektet är att öka framkomligheten samt att förbättra trafiksäkerheten i korsningarna vid rampanslutningarna mellan E6
och väg 153. Varbergs kommun har fått planen för granskning.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 28 februari 2014 föreslagit att
lämna följande yttrande
 Kommunen önskar ett förtydligande att för marken som kommunen upplåter ska ersättning utgå enligt expropriationslagens regler.
 Del av marken som berörs är upplåten. För att minimera störningarna i
brukandet av marken är det viktigt att nyttjanderättshavaren informeras
om vägplanen och tänkt tidplan.
 Del av marken som berörs är upplåten till Varbergs Norra Koloniförening. Ersättning samt eventuella kostnader för flytt av stugor eller
annat som orsakas pga. intrånget ska bekostas av Trafikverket.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-03-25

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

13

 Ett skifte av den kommunala fastigheten Getakärr 2:1, öster om E6,
kommer att beröras. Tillträde till detta skifte sker via den östra av/påfarten till E6. Det är viktigt att denna nedfart bevaras då kommunen
inte har någon annan möjlighet att ta sig till detta skifte av fastigheten.
I dagsläget är framkomligheten vid trafikplats Varberg C begränsad. Där
råder stora trafikmängder med förhållandevis höga hastigheter och siktförhållandena är relativt dåliga. Varbergs kommun ställer sig därför mycket
positiva till anläggande av ovan nämnda cirkulationer. Varbergs kommun
har dock några synpunkter att lämna efter att ha granskat förslag till vägplan.
Varbergs kommun äger fastigheterna Getakärr 2:1, 2:4, 2:6 och 2:7 där
mark kommer att tas i anspråk för vägrätt, ca 1 970 kvm, samt tillfällig
nyttjanderätt, ca 1 490 m2. För marken som upplåts ska intrångsersättning
erläggas enligt expropriationslagens regler, vilket inte nämns i vägplanen.
Del av fastigheten Getakärr 2:1, söder om väg 153, är upplåten med nyttjanderätt. Detta område kommer att beröras vid anläggandet av
cirkulationerna, dels för vägrätt och dels för tillfälliga nyttjanderätter. För att
minimera störningarna i brukandet av marken är det viktigt att
nyttjanderättshavaren informeras om vägplanen och tänkt tidplan.
Del av området som berörs av vägrätt väster om E6, del av Getakärr 2:6 och
2:7, är upplåtet med nyttjanderätt till Varbergs Norra Koloniförening,
Åttabro kolonistugeområde. Två kolonilotter i områdets södra del kommer
att få ett intrång. Intrångsersättning samt eventuella kostnader för flytt av
stugor, uppförande av växtlighet eller annat som uppstår på grund av intrånget ska bekostas av Trafikverket.
Fastigheten Getakärr 2:1 har ett skifte öster om E6. Tillträde till detta skifte
sker idag via den östra av-/påfarten till E6. I fastighetsförteckningen, del 5,
står det att åkernedfarten ska flyttas. Kommunen önskar ett förtydligande till
hur/vart nedfarten ska flyttas. Det är väldigt viktigt att denna nedfart bevaras
då kommunen inte har någon annan möjlighet att ta sig till detta skifte av
Getakärr 2:1.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 101, och då
kommit överens om att lägga till följande att-sats
 påtala behovet av en gång- och cykelväg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Trafikverket Region Väst
Planeringskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-03-25

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 57
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Dnr KS 2014/0052

Årsredovisning 2013
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 överlämna årsredovisning 2013 till kommunfullmäktige och revisorerna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har med underlag från kommunens nämnder och
bolag upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2013.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 4 mars 2014 förslagit att överlämna årsredovisning 2013 till kommunfullmäktige och revisorerna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 91.
Kommunledningskontoret informerar om Kommunens kvalitet i korthet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret
Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 58
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Dnr KS 2014/0146

Budgetöverföring från 2013 till 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna förslag till budgetöverföringar av investeringar 2013-2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Under 2013 har kommunen genomfört investeringar till en nettoutgift av
181 mnkr. Den totala investeringsbudgeten för 2013 var 345 mnkr varav
210 mnkr tillfördes i budget 2013 och 124 mnkr överfördes från tidigare års
budgetbeslut.
Totalt önskar nämnderna föra över 130 mnkr av 2013 års investeringsbudget
till 2014 och till det läggs ytterligare 3 mnkr som överförts från 2012 års
investeringsbudget.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 28 februari 2014 föreslagit att
förslag till budgetöverföringar av investeringar 2013-2014 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 93.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 59
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Dnr KS 2014/0059

Ansökan om bidrag till vattenlås, Hallands Bygdegårdsdistrikt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 lämna bidrag med 50 % av kostnaden, max 3 500 kronor, till bygdegårdar i Varbergs kommun som installerar så kallat vattenlås
 bidraget belastar kommunstyrelsens ofördelade medel med 50 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hallands Bygdegårdsdistrikt har ansökt om bidrag med 50 % av installationskostnaden för så kallat vattenlås i bygdegårdarna i kommunen. Med
vattenlås avses en särskild avstängning av vattentillförseln som är aktiverad
när bygdegården står oanvänd. Anordningen förhindrar oavsiktlig vattenutströmning med efterföljande vattenskador. Den minskade risken för
vattenskador gör även att bygdegårdsföreningen får en lägre försäkringspremie. Cirka 15 bygdegårdar kan bli aktuella för åtgärden i kommun och
kostnaden kan då bli högst 50 tkr.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 19 februari 2014 föreslagit att
 lämna bidrag med 50 % av kostnaden, max 3 500 kronor, till bygdegårdar i Varbergs kommun som installerar så kallat vattenlås
 bidraget belastar kommunstyrelsens ofördelade medel med 50 tkr.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 98.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Hallands Bygdegårdsdistrikt
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2014/0077

Bidrag till invigning av Hallands kulturhistoriska museum
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 lämna bidrag med 100 tkr till Hallands kulturhistoriska museum i
Varberg för invigningen av de ombyggda lokalerna 15 juni 2014
 bidraget belastar kommunstyrelsens ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hallands kulturhistoriska museum i Varberg har en omfattande verksamhet
med cirka 160 000 besökare varje år. Museets lokaler har byggts om under
2013 och 2014 och bland annat fått förbättrad inomhusmiljö och ökad tillgänglighet. En invigning för allmänheten kommer att genomföras 15 juni
2014.
Projektet kostar drygt 50 mnkr och kommunen har erlagt en engångshyra på
20 mnkr samt ökat det årliga driftbidraget med 0,5 mnkr. Region Halland
ökar även sitt årliga bidrag med 0,6 mnkr. Museet har även fått betydande
bidrag från Sparbanksstiftelsen till nya utställningar och inredning av lokalerna.
Bidraget till invigningen markerar att Varbergs kommun anser att verksamheten är viktig och vill vara delaktig vid invigningen av de ombyggda lokalerna.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 19 februari 2014 föreslagit att
 lämna bidrag med 100 tkr till Hallands kulturhistoriska museum i
Varberg för invigningen av de ombyggda lokalerna 15 juni 2014
 bidraget belastar kommunstyrelsens ofördelade medel.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 99.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Hallands kulturhistoriska museum
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 61
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval revisorssuppleant Boföreningarna Jorden och
Rullstenen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 som revisorssuppleant i Boföreningarna Jorden och Rullstenen utse
Patrik Linné, ekonomikontoret, istället för Björn Petersson som slutat
sin anställning i kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun och Varbergs Bostads AB utser styrelserepresentant och
revisor för Boföreningarna Jorden och Rullstenen. Nuvarande revisorssuppleant, Björn Petersson, har slutat sin anställning på kommunens
ekonomikontor och till ny revisorssuppleant föreslås hans ersättare på
tjänsten Patrik Linné.
Boföreningen Jorden består av 37 lägenheter med så kallat kooperativ
hyresrätt på Brearedsvägen 1-71. Föreningen bildades 1991 och kommunstyrelsen godkände den 26 februari 1991 styrelsens sammansättning, med en
representant och ersättare från kommunen, och den 23 april 1991 utsågs
revisor och ersättare i den ekonomiska föreningen som hyr lägenheterna av
Varbergs Bostads AB.
Boföreningen Rullstenen består av 51 lägenheter med kooperativ hyresrätt
på Rullstensbacken 1-3. Kommunen har även ett gruppboende i föreningen.
Föreningen bildades 1992 och kommunstyrelsen utsåg den 26 maj 1992
ledamot och suppleant i styrelsen samt revisor och ersättare i den ekonomiska föreningen som hyr lägenheterna av Varbergs Bostads AB.
Sedan föreningarna bildades har både Varbergs Bostads AB och Varbergs
kommun utsett tjänstemän till styrelse och som revisor. Kommunstyrelsen
har den 25 september 2012, § 183, beslutat att utse Leif Andersson som ordinarie ledamot i styrelserna med Nina Johansson som ersättare, planeringskontoret och Sven-Göran Dahlberg, serviceförvaltningen som ordinarie
revisor med Björn Petersson som ersättare.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 19 februari 2014 föreslagit att
som revisorssuppleant i Boföreningarna Jorden och Rullstenen utse Patrik
Linné, ekonomikontoret, istället för Björn Petersson som slutat sin anställning i kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-03-25

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

19

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 100.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Varbergs Bostads AB
Ekonomikontoret
Kommunkansliet
Patrik Linné

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-03-25

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 62
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Dnr KS 2014/0116

Årsredovisningar och räkenskapssammandrag 2013 för kommunens donationsstiftelser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna upprättade årsredovisningar och räkenskapssammandrag för
verksamhetsåret 2013 för kommunens donationsstiftelser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Årsredovisningar och räkenskapssammandrag 2013 för kommunens donationsstiftelser överlämnas för godkännande.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 18 februari 2014 föreslagit att
upprättade årsredovisningar och räkenskapssammandrag för verksamhetsåret 2013 för kommunens donationsstiftelser godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 102.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 63

Sammanträdesprotokoll
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Dnr KS 2013/0160

Organisation för nämnder, bolag och kommunalförbund
mandatperioden 2015 - 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 fastställa antal ledamöter och ersättare i nämnderna enligt följande
 Kommunstyrelsen 13 ledamöter 7 ersättare
 Barn- och utbildningsnämnden 13 ledamöter 5 ersättare
 Byggnadsnämnden 11 ledamöter 5 ersättare
 Hamn- och gatunämnden 11 ledamöter 5 ersättare
 Kultur- och fritidsnämnden 11 ledamöter 5 ersättare
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11 ledamöter 5 ersättare
 Servicenämnden 9 ledamöter 5 ersättare
 Socialnämnden 13 ledamöter 5 ersättare
 Kommunens revisorer 9 ledamöter 0 ersättare
 Krisledningsnämnden utgörs av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
 Valnämnden 7 ledamöter 7 ersättare
 Överförmyndarnämnden, gemensam nämnd med Falkenbergs kommun med 3 ledamöter 2 ersättare från varje kommun, ordförande utses av kommunfullmäktige i Falkenberg och vice ordförande av
kommunfullmäktige i Varberg.
 Nämndsorganisationskommittén utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och en representant för varje övrigt parti i kommunfullmäktige. Då ordinarie ledamot har förhinder att närvara, har partierna möjlighet att utse en ersättare som är förtroendevald i kommunen.
 inrätta följande utskott
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 ledamöter, 1 ersättare för varje
representerat parti i arbetsutskottet
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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 Kommunstyrelsens personalutskott 5 ledamöter 0 ersättare
 Socialnämndens sociala utskott 5 ledamöter 3 ersättare
 upphäva kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2010 § 81 om inrättande av ett gymnasieutskott
 överlåta åt nämnderna att i övrigt inrätta sina utskott själva
 fastställa antal ledamöter och ersättare i de kommunala bolagen enligt
följande
 Varbergs Stadshus AB 13 ledamöter 7 ersättare, samma som kommunstyrelsen
 Hallands Hamnar Varberg AB 3 ledamöter 0 ersättare, samma som i
Hallands Hamnar AB enligt bolagsordningen
 Hallands Hamnar AB, gemensamt bolag med Halmstads kommun
med 3 ledamöter och 0 ersättare från varje kommun, ordförande utses av kommunfullmäktige i Varberg och vice ordförande av kommunfullmäktige i Halmstad
 Marknad Varberg AB 7 ledamöter 0 ersättare, Varbergs kommun
nominerar 3 ledamöter och de privata aktieägarna nominerar 4 ledamöter
 Varbergs Bostads AB 5 ledamöter 3 ersättare
 Varberg Energi AB 5 ledamöter 3 ersättare
 Varberg Energimarknad AB 3 ledamöter 2 ersättare
 Varberg Event AB 5 ledamöter 0 ersättare
 Varbergs Fastighets AB 5 ledamöter 0 ersättare
 Varberg Vatten AB 5 ledamöter 0 ersättare
 Vatten & Miljö i Väst AB, gemensamt bolag med Falkenberg med 4
ledamöter och 0 ersättare från varje kommun, ordförande utses av
kommunfullmäktige i Varberg och vice ordförande av kommunfullmäktige i Falkenberg
 fastställa antal ledamöter och ersättare i kommunalförbunden enligt följande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

23

 Räddningstjänsten Väst, gemensamt kommunalförbund med
Falkenberg med 3 ledamöter och 3 ersättare från varje kommun
 Samordningsförbundet i Halland, 1 representant från varje kommun i
Halland fördelas på 1 ledamot och 5 ersättare
 Kommunala handikapprådet även i fortsättningen organiseras under
socialnämnden
 ersättning till organisationernas representanter i kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet utgår enligt nuvarande princip
med en årlig ersättning samt att socialnämnden får i uppdrag att se över
beloppets storlek
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till beslutsfattande på distans under kommande mandatperiod.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) föreslår att barn- och utbildningsnämnden delas upp i
en nämnd för förskola och grundskola samt en nämnd för gymnasieskola.
Jana Nilsson (S) med instämmande av Jörgen Warborn (M) föreslår bifall
till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämndsorganisationskommittén har från april 2013 till februari 2014 arbetat med olika frågor kring organisationen för nämnder och bolag kommande
mandatperiod. Kommunledningskontoret har sammanfattat frågor som diskuterats och redovisat kommitténs förslag.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 februari 2014 lämnat
föreslag på organisation för nämnder, bolag och kommunalförbund mandatperioden 2015-2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 94.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf
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Dnr KS 2013/0440

Skrivelse från Varbergs Föreningsråd angående överföring
av avtal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 låta avtalet med Varbergs Föreningsråd vara kvar hos socialnämnden
 översända redovisat svar till Varbergs Föreningsråd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
En skrivelse har kommit in från Varbergs Föreningsråd, som önskar att en
utredning görs om överföring av föreningsrådets avtal med kommunen från
socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Som skäl anförs att kulturoch fritidsnämnden är bidragsgivare till 85 % av medlemsföreningarna i
föreningsrådet.
Varbergs kommun har sedan flera år ett avtal med föreningsrådet. Från 2012
är socialnämnden avtalspart, då uppdraget om arbetsbefrämjande åtgärder
flyttades från kommunstyrelsen till socialnämnden. Socialnämnden har den
19 december 2013, § 239, godkänt nytt avtal med Varbergs föreningsråd för
2014 – 2016.
Föreningsrådet är en ideell förening, som erbjuder anställningar inom föreningslivet åt arbetslösa personer med någon form av arbetsnedsättning som
berättigar till lönebidrag. Föreningsrådet är arbetsgivare och underlättar på
flera sätt för föreningarna att kunna ha anställd personal. Dessutom medverkar föreningsrådet till att ordna platser i medlemsföreningarna för feriearbetande ungdomar och ungdomar som dömts till ungdomstjänst samt till
praktikplatser.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 februari 2014 föreslagit att
 låta avtalet med Varbergs Föreningsråd vara kvar hos socialnämnden
 översända redovisat svar till Varbergs Föreningsråd.
Enligt uppdrag från kommunfullmäktige har socialnämnden ansvar för arbetsbefrämjande åtgärder, medan kultur- och fritidsnämnden har ansvar för
att stimulera föreningslivet. Kommunens avtal med föreningsrådet reglerar
ett stöd, som gör det möjligt att bereda vissa av socialförvaltningens målgrupper inträde/återgång till arbetslivet. Bidraget är inte i första hand ett
stöd till föreningarna även om alla parter vinner på arrangemanget, både
personer som behöver arbetsträning och föreningarna.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 95.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Varbergs Föreningsråd
Socialnämnden
Kommunledningskontoret
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Dnr KS 2014/0014

Biblioteksplan för Varbergs kommun, yttrande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 till kultur- och fritidsnämnden framföra att kommunstyrelsen inte har
några synpunkter på innehållet i förslaget till biblioteksplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 december 2013, § 132, beslutat att
sända ett förslag till biblioteksplan på remiss till kommunstyrelsen, barnoch utbildningsnämnden och socialnämnden.
Kommunerna ska enligt bibliotekslagen ha en biblioteksplan. Förslaget till
biblioteksplan tar sin utgångspunkt i den kultur- och fritidspolitiska strategin, tidigare kallad kultur- och fritidspolitiskt program, vilken behandlas av
kommunfullmäktige under våren 2014. Biblioteksplanens mål och inriktning formuleras utifrån denna strategi.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 25 februari 2014 föreslagit att till kultur- och fritidsnämnden framföra att kommunstyrelsen inte
har några synpunkter på innehållet i förslaget till biblioteksplan.
Kultur- och fritidsnämnden har enligt sitt reglemente ansvar för kommunens
uppgifter enligt bibliotekslagen vad avser folkbiblioteksverksamhet, skolbibliotek och högskolebibliotek. Biblioteksplanen antas därför av kulturoch fritidsnämnden. Kommunledningskontoret och Centrum för Livslångt
Lärande har tagit del av biblioteksplanen och har inga synpunkter att framföra på innehållet. Kommunfullmäktiges beslut angående den kultur- och
fritidspolitiska strategin bör emellertid avvaktas, innan kultur- och fritidsnämnden antar biblioteksplanen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 11 mars 2014, § 96.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunledningskontoret
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Dnr KS 2014/0075

Tyck Om Varberg, uppföljning och handlingsplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna uppföljning och handlingsplan för Tyck Om Varberg
 översända handlingsplanen till samtliga nämnder för att säkerställa att
rutinerna för Tyck Om Varberg följs
 under våren 2015 återkomma med en ny uppföljning av Tyck Om
Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunens gemensamma synpunktshantering Tyck Om Varberg startade i
april 2012. En uppföljning genomfördes då Tyck Om Varberg varit igång
cirka ett år. Vissa förbättringar har genomförts i samband med kommunens
nya webbplats, såsom Tyck Om Varberg som e-tjänst och tydligare presentation på webben.
Hamn- och gatunämnden har den 9 december 2013, § 98, beslutat att hos
kommunstyrelsen efterfråga resultat av genomförd utvärdering av Tyck Om
Varberg samt besked om hur synpunktshanteringen ska hanteras framöver.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 februari 2014 föreslagit att
 godkänna uppföljning och handlingsplan för Tyck Om Varberg
 översända handlingsplanen till samtliga nämnder.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 97, och då
kommit överens om att lägga till följande att-satser:
Kommunstyrelsen beslutar att
 översända handlingsplanen till samtliga nämnder för att säkerställa att
rutinerna för Tyck Om Varberg följs
 under våren 2015 återkomma med en ny uppföljning av Tyck Om
Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunledningskontoret
Hamn- och gatunämnden
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Dnr KS 2014/0054

Kommunikationsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 fastställa kommunikationsstrategi för Varbergs kommuns koncern 20142015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förslag till kommunikationsstrategi för Varbergs kommuns koncern 20142015 har tagits fram. Som grund för förslaget har en förstudie gjorts som
belyst nuläge och behov. I arbetet med förstudien har en bred grupp från
förvaltningar, bolag och förtroendevalda har varit inbjudna att delta.
Kommunikationsstrategin bygger på Vision Varberg 2025 och den av
kommunfullmäktige fastställda kommunikationspolicyn.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 februari 2014 föreslagit att kommunikationsstrategi för Varbergs kommuns koncern 20142015 fastställs.
Arbetet med kommunikationsstrategin har inletts med en omfattande förstudie innan dokumentet formulerats. Resultatet av förstudien har presenterats på arbetsutskottet och kommunstyrelsen.
Innehållet har sin utgångspunkt i Vision 2025. Den bygger på resultatet av
förstudien. Strategin pekar ut tydliga prioriterade utvecklingsinsatser och
målgrupper för 2014-2015. Den beskriver även grundläggande förutsättningar för hur vi kommunicerar samt kanaler, målgrupper och ansvarsområden.
Den mest utmärkande utvecklingsinsatsen är nu att som ett nästa steg starta
varumärkesarbetet för Varberg.
Kommunfullmäktiges beslut om kommunikationspolicy ligger som grund
för hur beslut om kommunikationsstrategi kan hanteras. Kommunstyrelsen
har mandat enligt kommunfullmäktiges riktlinjer om styrdokument besluta
om att strategin ska gälla för Varbergs kommuns koncern.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 103.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0125

Remissvar - Ansökan om tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Arriva Sverige AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 inte ha något att invända mot Arriva Sverige AB:S ansökan om tillstånd
enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har begärt Varbergs kommuns yttrande över Arriva Sverige
AB:s ansökan om tillstånd enligt kameraövervakningslagen. Arriva Sverige
AB ansöker om kameraövervakning vid förarplats på regionbussar samt att
kameraövervakning ska ske på dagtid mellan klockan 06.00-20.00 på
regionbussarna i södra Halland. Sedan tidigare finns tillstånd för tre kameror
på regionbussarna samt att kameraövervakning får ske mellan klockan
20.00-06.00. Ändamålet med övervakningen är att erbjuda en trygg och säker kollektivtrafik, dels för förhindrande av skadegörelse men också för
bussförarnas säkerhet och arbetsmiljö.
Ansökan gäller en fast kamera vid förarplatsen på regionbussarna samt en
utvidgning av tillstånd för övervakning mellan klockan 06.00-20.00. Bilder
ska lagras och förvaras på en hårddisk. Driftchef, dennes ersättare och polis
ska ha tillgång till det inspelade materialet. Bilderna ska lagras i en månad.
Tydlig skyltning om att kameraövervakning sker ska placeras i bussarna
samt vid ingångsdörrar. Tillsammans med ansökan finns intyg om godkännande av kameraövervakning från anställd personal och en redogörelse
för skadegörelse samt hot mot personal.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 4 mars 2014 inget att
invända mot Arriva Sverige AB:S ansökan om tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av övervakningen
väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid en bedömning ska det även beaktas om övervakning behövs för att förebygga
brott och förhindra brott eller andra jämförliga ändamål.
I ansökan framgår det att kameraövervakning av förarplats ska ske på grund
av säkerhet för bussförarna. I en avvägning ur integritetssynpunkt anser
kommunen att intresset av övervakningen väger tyngre än den enskildes
integritet.
Vidare visar utdrag från avvikelserapporterna att brott sker även under dagtid vilket gör att kommunen anser att kameran som finns vid förarplatsen på
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regionbussarna bör vara på för övervakning även på dagtid. Intresset av
övervakningen väger tyngre än den enskildes integritet.
För övriga kameror där tillstånd finns för övervakning mellan klockan
20.00-06.00 bör det göras en bedömning i förhållandet mellan skadegörelse
och integritetssynpunkt för resande. Kommunen gör bedömningen att
rapporterna över skadegörelse väger över ur integritetssynpunkt, det vill
säga att kommunen inte har något att invända mot att övervakning sker
mellan klockan 06.00-20.00.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 104.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Länsstyrelsen
Kommunledningskontoret
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Dnr KS 2014/0139

Köpekontrakt, markförvärv av fastigheten Lindberg 5:3
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna upprättat förslag till köpekontrakt innebärande att kommunen
förvärvar cirka 28 hektar av fastigheten Lindberg 5:3 för en köpeskilling
om 207 000 kronor per hektar
 kostnaden för fastighetsförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220,
markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 24 februari 2014 lämnat
förslag till köpekontrakt innebärande att kommunen förvärvar cirka
28 hektar av fastigheten Lindberg 5:3 för en köpeskilling om 207 000 kronor per hektar. Kostnaden för fastighetsförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220, markförvärv.
Del av fastigheten Lindberg 5:3 har varit ute till försäljning genom anbudsförfarande.
Förvärvet består av fyra delområden belägna väster om E6:an och söder om
industriområdet Varberg Nord. Enligt kommunens översiktsplan är pågående markanvändning jordbruksmark och det föreslås ingen annan
markanvändning för de berörda områdena.
Avsikten med förvärvet är att de berörda områdena ska användas som
bytesobjekt för åtkomst av mark beläget omedelbart väster om industriområdet Varberg Nord och som enligt översiktsplanen är föreslaget som
verksamhetsområde. Särskilt bytesavtal är upprättat och behandlas vid
samma tillfälle som det föreslagna köpekontraktet.
Förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen erfordras för att kunna genomföra
det föreslagna markförvärvet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2014, § 110.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0140

Bytesavtal avseende fastigheterna Lindberg 5:3, Gunnestorp
5:3 och Tofta 7:3
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna upprättat förslag till bytesavtal innebärande att kommunen
erhåller ca 57 252 m2 av fastigheten Gunnestorp 5:3 i utbyte mot cirka
317 649 m2 av fastigheterna Lindberg 5:3 och Tofta 7:3.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 24 februari 2014 lämnat
förslag till bytesavtal innebärande att kommunen överlåter cirka 317 649 m2
av fastigheterna Lindberg 5:3 och Tofta 7:3 och erhåller cirka 57 252 m2 av
fastigheten Gunnestorp 5:3. Någon mellanskillnadslikvid ska ej utgå.
Kommunens förvärv av del av Lindberg 5:3 behandlas i särskilt ärende.
Områdena från fastigheterna Lindberg 5:3 och Tofta 7:3 är jordbruksmark
och enligt kommunens översiktsplan föreslås ingen annan markanvändning
för dessa områden.
Det område som kommunen erhåller, Gunnestorp 5:3, är beläget omedelbart
väster om kommunens verksamhetsområde Varberg Nord och är enligt
översiktsplanen föreslaget som verksamhetsområde. Drygt hälften av den
till kommunen överlåtna arean angränsar befintlig industrigata. Då dessa
områden tillförs kommunen skapas möjligheten att fullfölja utbyggnaden av
industriområdet Varberg Nord.
Någon mellanskillnadslikvid ska enligt förslaget till bytesavtal ej utgå.
Kommunens kostnader för bytesavtalet består av förvärvet av områdena från
Lindberg 5:3, ca 5 796 000 kronor, samt värdet av områdena från Tofta 7:3,
cirka 280 000 kronor, vilket motsvarar en kostnad om ca 106 kronor/m2 för
de områden kommunen erhåller väster om Varberg Nord.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2014, § 111.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2011/0984

Kultur- och fritidspolitisk strategi för Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 anta kultur- och fritidspolitisk strategi för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den kultur- och fritidspolitiska strategin för Varbergs kommun innehåller
visioner, mål och strategier för kultur- och fritidspolitiken i Varbergs
kommun samt beskriver vilka aktörer och arenor som finns för att uppnå
dessa. Strategin består av en gemensam inledning, men är uppdelat i ett
kulturpolitiskt avsnitt och ett fritidspolitiskt avsnitt. Kommunal biblioteksplan ingår inte i programmet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2 november 2011, § 119, att föreslå kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidspolitiskt program för
Varbergs kommun efter att förslag arbetats fram under år 2011.
Arbetsutskottet beslutade den 29 november 2011, § 522, att återremittera det
kultur- och fritidspolitiska programmet på grund av att berörda nämnder
skulle få tycka till om programmet samt i avvaktan på ny styrmodell.
Efter att remissvar inkommit från barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, hamn- och gatunämnden och socialnämnden samt synpunkter från
planeringskontoret beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den
3 september 2013, § 309, att överlämna remissyttrandena till kultur- och
fritidsnämnden för bearbetning.
Kultur- och fritidsnämnden har reviderat innehållet i strategin utifrån inkomna remissvar vilket till exempel innebär att programmet har ändrat titel
från kultur- och fritidspolitiskt program till kultur- och fritidspolitisk strategi
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2013, § 82 om riktlinjer för styrdokument.
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 december 2013, § 131, beslutat att
översända strategin till kommunfullmäktige för fastställande.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 29 januari 2014 föreslagit att anta kultur- och fritidspolitisk strategi för Varbergs kommun.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-03-25

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

34

Under handläggningen av ärendet har synpunkter från kommunledningskontoret avseende de områden som rör kommunstyrelsens ansvarsområde
inhämtats och har hanterats vid kultur- och fritidsnämndens revidering av
strategin. Kommunledningskontoret har även lämnat synpunkter på strategin
utifrån kommunens vision, styrmodell, mål- och inriktningsdokument och
riktlinjer för styrande dokument som även de har hanterats vid revideringen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2014, § 113.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0095

Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015-2025
 uppdraget från kommunfullmäktige 18 september 2012, § 115, att ta
fram nya miljömål, utökas till att ta fram nya hållbarhetsmål. I arbetet
ska finnas förslag till lämpliga indikatorer, verktyg och metoder som
säkrar ett bra genomförande, samt uppföljning och analys av målarbetet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Edlund (MP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 18 september 2012, § 115, beslutat ge planeringskontoret i uppdrag att ta fram övergripande mål som kan vara underlag
för nya miljömål som ska börja gälla 2015. Under 2013 har en arbetsgrupp
med bred representation från förvaltningar och bolag träffats och flertalet
diskussionsseminarier har arrangerats. Baserat på det som kommit fram i
dessa möten har ett förslag på inriktningar på hållbarhetsarbetet i Varberg
arbetats fram. Inriktningarna är första steget i processen att ta fram nya hållbarhetsmål som ska börja gälla 2015. Under vintern 2013/2014 har förslaget
varit ute på remiss. När inriktningarna är beslutade av kommunfullmäktige
ska dessa brytas ner till konkreta målsättningar.
Fyra inriktningar för hållbarhetsarbetet föreslås: Varberg visar vägen, Livskraftiga ekosystem, Välmående samhälle och Hållbar resursanvändning.
Arbetsutskottet har den 12 november 2013, § 421, beslutat att skicka ut förslaget på hållbarhetsinriktningar på remiss till berörda nämnder och bolag.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 februari 2014 föreslagit att
 godkänna inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015-2025
 uppdraget från kommunfullmäktige 18 september 2012, § 115, att ta
fram nya miljömål, utökas till att ta fram nya hållbarhetsmål. I arbetet
ska finnas förslag till lämpliga indikatorer, verktyg och metoder som
säkrar ett bra genomförande, samt uppföljning och analys av målarbetet.
Förslaget har utgått från de sex globala hållbarhetsmål som, av en grupp
forskare, har föreslagits ersätta FN:s Milleniemål. Andra viktiga utgångspunkter i arbetet har varit Vision 2025, Sveriges Ekokommuners hållbarhetsprinciper och de nationella miljömålen. Inriktningarna har inte utgått
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från kommunfullmäktiges mål- och inriktningsdokument då detta har en
kortare tidshorisont. Det finns dock inga motsättningar till de strategiska
inriktningarna utan snarare pekar de två dokumenten i samma riktning.
Genom att de globala hållbarhetsmålen används som utgångspunkt så omfattar det lokala förslaget, utöver de ekologiska aspekterna, även sociala och
ekonomiska aspekter. Därmed föreslås kommande mål benämnas hållbarhetsmål istället för miljömål. Detta ger förutsättningar för breda samarbeten
såväl inom och över förvaltningsgränserna. Hållbarhetsmålen blir viktiga
verktyg i arbetet med att omsätta hållbarhetsaspekten i Varbergs vision till
handling.
Arbetsutskottet har den 11 mars 2014, § 90, beslutat återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 12 mars 2014 föreslagit att
 godkänna inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015-2025
 uppdraget från kommunfullmäktige 18 september 2012, § 115, att ta
fram nya miljömål, utökas till att ta fram nya hållbarhetsmål. I arbetet
ska finnas förslag till lämpliga indikatorer, verktyg och metoder som
säkrar ett bra genomförande, samt uppföljning och analys av målarbetet.
Förslaget har arbetats fram av representanter från kommunens förvaltningar
och bolag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2014, § 116.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0878

Svar på motion om miljömål
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 bifalla motionen i den del som handlar om att tydligare koppla Varbergs
hållbarhetsmål till de regionala/nationella miljömålen
 bifalla motionen i den del som handlar om ekonomiska ramar och
konsekvensbeskrivning, genom att varje nämnd och bolag i budgetprocessen ges i uppdrag att resurssätta och planera aktiviteter för att nå
målen
 avslå motionen i den del som handlar om att politiker och tjänstemän
ska få utbildning om miljömål 2012, med hänvisning till att utbildningsinsatser för berörda politiker och tjänstemän istället görs i samband
med revideringsprocessen och när målen är fastställda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Warborn (M) med instämmande av Jana Nilsson (S) och Stefan
Edlund (MP) föreslår att
 bifalla motionen i den del som handlar om att tydligare koppla Varbergs
hållbarhetsmål till de regionala/nationella miljömålen
 bifalla motionen i den del som handlar om ekonomiska ramar och
konsekvensbeskrivning, genom att varje nämnd och bolag i budgetprocessen ges i uppdrag att resurssätta och planera aktiviteter för att nå
målen
 avslå motionen i den del som handlar om att politiker och tjänstemän
ska få utbildning om miljömål 2012, med hänvisning till att utbildningsinsatser för berörda politiker och tjänstemän istället görs i samband
med revideringsprocessen och när målen är fastställda.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall till eller avslag på Jörgen Warborns (M)
med fleras förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Eva Lena Repfennig (MP) har i kommunfullmäktige den 18 oktober 2011,
§ 149, lämnat motion om att Varbergs miljömål tydligare ska kopplas till de
regionala och nationella miljömålen. Motionären anser att det ska finnas en
tydlig plan, inklusive ekonomiska ramar och konsekvensbeskrivning, för
varje kommunalt delmål.
Justerandes sign
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Vidare föreslås att alla politiker och tjänstemän under 2012 ska få utbildning
om nationella, regionala och lokala miljömål i syfte att öka möjligheterna att
uppnå miljömålen.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 juli 2012 föreslagit att
 bifalla motionen i den del som handlar om att tydligare koppla Varbergs
miljömål till de regionala och nationella genom att planeringskontoret
får i uppdrag att under 2013 ta fram långsiktiga övergripande mål för
miljöområdet med mål för 2020 och 2050 samt senast under 2014 ta
fram effektmål för perioden 2015-2020.
 bifalla motionen i den del som handlar om ekonomiska ramar och
konsekvensbeskrivning, genom att varje nämnd och bolag ges i uppdrag
att redovisa planerade aktiviteter för att nå målen som sammanställs i en
gemensam handlingsplan.
 avslå motionen i den del som handlar om att politiker och tjänstemän
ska få utbildning om miljömål under 2012, med hänvisning till att utbildningsinsatser istället görs i samband med revideringsprocessen och
när målen är fastställda, det vill säga under perioden 2013-2015.
Varbergs lokala miljömål antogs 2008 av kommunfullmäktige. De flesta
gäller fram till år 2015, men några har 2010 eller 2012 som målår, mycket
på grund av att de nationella och regionala miljömålen användes som utgångspunkt när målen sattes.
För de lokala målen fanns en tydlig inriktning att kommunen genom eget
agerande skulle ha möjlighet att påverka frågan. Strävan var att målen också
skulle vara tidssatta, mätbara och begränsade till antal. Vid uppföljning av
målen kan det konstateras att många av målen inte lever upp till den uttalade
inriktningen. En anledning till att många mål har mer karaktär av att vara
inriktningsmål/princip istället för mätbara och tidssatta mål är att utgångsläget var okänt när målen sattes.
När målen sattes var rutinerna att kommunfullmäktige antog mål som sedan
skulle brytas ner av varje nämnd och bolag till verksamhetsmål och åtgärder. Detta system har inte fungerat tillfredställande. Väldigt få nämnder och
bolag har satt egna mål och handlingsplaner utifrån de lokala miljömålen.
Med anledning av förändringarna i det nationella miljömålssystemet, uppdateringen av de regionala målen och de brister vi kan konstatera i de lokala
miljömålen och miljömålsarbetet så ser planeringskontoret ett tydligt behov
av att påbörja en revidering av miljömålen.
I samband med revideringsprocessen bör man se över strukturen och rutinerna för det lokala miljömålsarbetet. Man bör också ta fram indikatorer
som säkrar en bra uppföljning av målen. I slutskedet av processen och när
målen väl är antagna bör stort fokus läggas på att kommunicera vad det är vi
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vill uppnå och hur vi ska komma dit, för att få en bred förankring och delaktighet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2012, § 294, och då
kommit överens om att återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 24 oktober föreslagit att
 bifalla motionen i den del som handlar om att tydligare koppla Varbergs
miljömål till de regionala och nationella genom att beakta motionens
intention i kommande revidering av de lokala miljömålen
 bifalla motionen i den del som handlar om en plan med ekonomiska
ramar och konsekvensbeskrivning till varje mål
 avslå motionen i den del som handlar om att politiker och tjänstemän
ska få utbildning om miljömål under 2012, med hänvisning till att utbildningsinsatser görs i samband med revideringsprocessen och när de
nya målen är fastställda, det vill säga under perioden 2013-2015.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2012, § 449, och då
kommit överens om att återremittera ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2012, § 509, och då
kommit överens om att bordlägga ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2014, § 117, och då
kommit överens om följande att-sats:
Arbetsutskottet beslutar att
 överlämna ärendet utan förslag till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0136

Bestämmelser om omställningsstöd
förtroendevalda (OPF-KL)

och

pension

till

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Andersson (M) föreslår att ärendet återremitteras.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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 ett (eller flera) 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 helt 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 bl. a. 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 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 enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås
att kommunen/landstinget/regionen beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande
bilaga.
Yttrande
Personalutskottet har den 17 februari 2014, § 8, beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
 anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som
nytillträder ett (eller flera) 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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2014/0111

Remissvar - Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om godkännande som huvudman för fristående grundskola i
Varberg 31-2014:1031
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande
som svar från Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Jana Nilsson (S), Ewa Klang (S), Turid Ravlo Svensson (S), Ulla Svenson
(S) och Göran Stark (S) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår att följande formulering ska ingå i yttrandet till
Skolinspektionen:
”Vi ser stora ekonomiska och organisatoriska konsekvenser då planeringen av en ny F-9 skola i Trönninge och Kunskapsskolans etablering
tillsammans med de nuvarande skolornas utbud kommer leda till att vi
har fler platser än vad som bedöms efterfrågas med effekten att kommunens kostnad ökar för lokaler. Vi har också tidigare föreslagit att fastigheten som är föreslagen inte ska byggas om för ändamålet vilket kommer att vidhållas även i framtiden.”
Jörgen Warborn (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

konstaterar

att

Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) förslag.
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 5 nej-röster för Jana
Nilssons (S) förslag samt att 1 avstår, beslutar kommunstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Justerandes sign
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Beslutande
Jörgen Warborn (M)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Lena Andersson (M)
Micael Åkesson (M)
Harald Lagerstedt (C)
Marianne Nord Lyngdorf (FP)
Lilith Svensson (KD)
Jana Nilsson (S)
Ewa Klang (S)
Turid Ravlo Svensson (S)
Ulla Svenson (S)
Göran Stark (S)
Stefan Edlund (MP)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej
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Avstår

X
X
X
X
X
7

5

X
1

Beskrivning av ärendet
Kunskapsskolan i Sverige AB har ansökt om godkännande som huvudman
för fristående grundskola i Varbergs kommun med start läsåret 2015/2016.
Skolinspektionen har gett Varbergs kommun möjligheten att yttra sig över
ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen. Syftet är att bedöma om etableringen skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsandet i kommunen.
Kommunfullmäktige i Varberg har beslutat om valfrihet och kvalitetskonkurrens som strategiska inriktningar i kommunen. Medborgarnas delaktighet och möjlighet att välja är viktigt för att säkra bästa möjliga kvalitet.
Det är viktigt att de kommunala och fristående skolorna verkar på samma
villkor.
Yttrande
Kommunledningskontoret har remitterat ärendet till barn- och
utbildningsnämnden som den 24 mars 2014, § 34, föreslår kommunstyrelsen
att till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande
som sitt eget.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att till Skolinspektionen översända barn och utbildningsnämndens yttrande som svar
från Varbergs kommun.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-03-25

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

44

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 mars 2014, § 123.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Skolinspektionen
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Reservation från den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen avseende yttrande
till skolinspektionen om Kunskapsskolan i Sverige AB:s ansökan om godkännande som
huvudman för en fristående grundskola i Varbergs, dnr 31-2014:1031
KS, 25 mars 2014

Vi reserverar oss mot den borgerliga majoritetens beslut i kommunstyrelsen den 25 mars i
rubricerad ansökan. Vårt förslag var att kommunstyrelsen skulle besluta om ett tillägg under
rubriken yttrande i förvaltningens övervägande.
Vi ser stora ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av att Kunskapsskolan etablerar
sig i Varberg. Detta eftersom det pågående arbetet med att bygga en ny F-9 skola i Trönninge
med 800 platser, tillsammans med de nuvarande skolornas utbud är planerat utifrån det behov
kommunen har av grundskoleplatser.
Redan innan etableringen av vår nya skola i Trönninge har vi i år en total kapacitet på 3 080
platser i våra centrala skolor. Behovet just nu är 2 617 platser. De 800 platserna i Trönninge
kommer att fördelas dels till landsbygdsskolorna, dels till elever som idag går i skolor i
staden. Detta gör att vi över överskådlig tid kommer att vara väl tillgodosedda med platser i
staden.
Kunskapsskolans etablering kommer därför att leda till att vi har betydligt fler platser än vad
som bedöms efterfrågas. Den bedömda elevökningen stannar de närmaste åren enligt prognos
på 119 elever i gruppen som går årskurs 4 - 9. Tillskottet på platser genom etableringen av
Kunskapsskolan blir 378 elever utöver de platser som skapas genom den pågående
etableringen av Trönningeskolan. Detta medför bl.a. att kommuns kostnader för lokaler ökar.
Vi vill också tillägga att vi har sagt nej till att Kunskapsskolan skall etablera sig i kommunens
lokaler i Kvarteret Björnen. Detta kommer vi att vidhålla även i framtiden vilket innebär att
Kunskapsskolan kan stå utan lokal för sin skola under hösten.

För den socialdemokratiska Kommunstyrelsegrnppen

Varbergs kommun
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Ks § 76

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna redovisning av följande delegeringsbeslut
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2014/0005-5
Samhällsplaneringschefens delegeringsbeslut den 28 februari 2014 om överföring av kvartersmark enligt detaljplan 5 mars 1980 till fastigheten
Veddige 20:3.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0145

Resultatreserv 2013
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 justering görs av respektive nämnds resultatreserv den 31 december
2013 enligt ekonomikontorets förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämndernas resultatreserv justeras med över- eller underskott inom maxbeloppet.
Vissa justeringar har gjorts i samråd med förvaltningar. Justeringarna beror
huvudsakligen på att omständigheter utanför respektive nämnds och förvaltnings kontroll medfört avvikelser och därmed överförs inte över- eller underskottet till nämndens resultatreserv.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 28 februari 2014 föreslagit att
justering görs av respektive nämnds resultatreserv den 31 december 2013
enligt ekonomikontorets förslag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 mars 2014, § 92.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ks § 78

Övriga frågor
Stefan Edlund (MP) ställer fråga om Psynk, projekt om psykisk hälsa för
barn och unga.
Socialnämndens ordförande Lena Andersson (M) svarar på frågan.
Stefan Edlund (MP) ställer fråga om elevhälsan.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Micael Åkesson (M) svarar på
frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 79

Redovisning av revisionsrapport
Dnr KS 2014/0131-1
Revisionsrapport – Granskning av löneprocessen samt inköpsprocessen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 80

Meddelanden
Dnr KS 2011/0153_14
Länsstyrelsens beslut den 14 februari 2014 om prövning enligt 12 kap 1 §
PBL avseende detaljplan för Fästningsterassen och Tenaljterassen, del av
Getakärr 3:63 och 3:94.
Dnr KS 2013/0599-3
Redovisning av intern kontrollplan 2014 från hamn- och gatunämnden.
Dnr Ks 2013/0599-4
Revidering av intern
utbildningsnämnden.

kontrollplan

2012-2014

från

barn-

och

Dnr KS 2011/0704-13
Länsstyrelsens meddelande den 24 februari 2014 att detaljplan för Galten 6
har vunnit laga kraft den 20 februari 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 11 februari 2014A,
25 februari 2014, 4 mars 2014 och den 11 mars 2014.
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll den 17 februari 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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