Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-03-17

Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-19.35

Beslutande

Ulrika Eriksson (M)
Hanna Netterberg (M)
Nevrie B Suleyman (M)
Anne Tano (M)
Lennart Andrén (M)
Björn Pettersson (M)
Martin Svensson (M)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Anette Lofjärd (M)
Sven Andersson (M)
Micael Åkesson (M)
Peter Sjöholm (M)
Reine Antonér (M)
Gösta Bergenheim (M)
Harald Lagerstedt (C)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Christofer Bergenblock (C)
Christian Persson (C)
Stefan Stenberg (C)
Anna-Karin Gustavsson (C)
ViviAnne Johansson (C)
Johan Rosander (MP)
Linnea Sandahl (MP)
Stefan Edlund (MP)
Madeleine Holgersson (MP)
Karl Johan Wiktorp (FP)
Mattias Ahlström (FP)
Tobias Carlsson (FP)
Marianne Nord-Lyngdorf (FP)
Kerstin Hurtig (KD)
Susanne Enger (KD)

Övriga deltagare

Jörgen Preuss, Region Halland, § 23
Håkan Strömberg, socialchef, § 35
Sofie Werdin, kommunsekreterare

Utses att justera

Harald Lagerstedt (C) och Lennart Johansson (S)

Justeringens plats och
tid

Kommunkansliet den 24 mars 2015, kl. 17.00.
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Jana Nilsson (S)
Inger Karlsson (S)
Henrik Petersen (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Tomas Johansson (S)
Linda Berggren (S)
Anders Friebe (S)
Jenny Serey (S)
Erik Rask (S)
Ewa Klang (S)
Lennart Johansson (S)
Jeanette Qvist (S)
Lennart Isaksson (S)
Ulla Svenson (S)
Gösta Johansson (S)
Julia Nord Axelsson (S)
Peter Stoltz (S)
Vivi-Anne Karlsson (S)
Lukas Nord Axelsson (S)
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Ingmari Carlsson (V)
Olle Hällnäs (SD)
Erik Hellsborn (SD)
Tore Johansson (SD)
Andreas Feymark (SD)
Jörgen Pejle (SD)
Björn Lindström (SD)
Lennart Liljegren (SPI)
Anita Svensson (SPI)

Ersättare:
Olle Hällnäs (SD)
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Lennart Johansson

BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

17 mars 2015

Datum för anslags
uppsättande

25 mars 2015

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Sofie Werdin

Datum för anslags
nedtagande

16 mars 2015

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2015-03-17

3

Kf § 23

Information om Region Halland och tillväxtstrategi för
Halland 2014-2020
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör på Region Halland, informerar om
Region Halland och tillväxtstrategi för Halland 2014-2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0096

Ledamöternas frågestund
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om det finns möjlighet att öppna kommunens förskolor 06.15 istället för 06.30.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Micael Åkesson (M) svarar på
frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0133

Motion från Björn Lindström (SD) om Varbergstunneln
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Björn Lindström (SD) har den 9 mars 2015 lämnat motion om
Varbergstunneln.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Ks
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Dnr KS 2015/0134

Motion från Olle Hällnäs (SD) om att begära utträde ur Sjuhärads kommunalförbund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) har den 9 mars 2015 lämnat motion om att begära utträde
ur Sjuhärads kommunalförbund.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2015/0135

Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD)
om bränslecellsbilar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) har den 9 mars 2015 lämnat
motion om bränslecellsbilar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2015/0136

Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD)
om den kommunala maten
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) har den 9 mars 2015 lämnat
motion om den kommunala maten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2015/0144

Motion från Anders Friebe (S) om tillgång till minst en
offentlig toalett på varje serviceort
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ander Friebe (S) har den 17 mars 2015 lämnat motion om tillgång till minst
en offentlig toalett på varje serviceort.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2014/0481

Begäran om röstsammanräkning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Simon Holmesson f.d. Olsson (KD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
 hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny ersättare
i Varbergs kommunfullmäktige för Kristdemokraterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Simon Holmesson f.d. Olsson (KD) har i skrivelse den 3 mars 2015 begärt
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Simon Holmesson
Länsstyrelsen
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0481

Begäran om röstsammanräkning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Malin Kjellberg (S) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige
 hos länsstyrelsen begära röstsammanräkning för utseende av ny ersättare
i Varbergs kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Malin Kjellberg (S) har i skrivelse den 10 mars 2015 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Margareta Torkelsson (S) från uppdraget som ledamot i miljöoch hälsoskyddsnämnden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Margareta Torkelsson (S) har i skrivelse den 27 februari 2015 begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Margareta Torkelsson
Miljö- hälsoskyddsnämnden
Löneavdelningen
Kommunkansliet
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Dnr KS 2015/0123

Nominering av styrelseledamot till Leader Halland
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 till styrelseledamot i Hallands Leaderområde utse Ewa Klang (S),
Ringvägen 62B, 432 43 Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Inför programperioden 2014-2020 har Halland lämnat in en strategi för
lokalt ledd utveckling till Jordbruksverket. För att arbeta med genomförandet av strategin ska en förening bildas och en styrelse tillsättas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Leader Halland
Ewa Klang
Kommunkansliet
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Dnr KS 2015/0141

Nominering av borgerliga vigselförrättare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 nominera följande personer som vigselförrättare till Länsstyrelsen
Inger Brosved (FP)

Bexells väg 2

432 98 Grimeton

Peter Lindahl (FP)

Garvaregatan 48

43245 Varberg

Lennart Liljegren (SPI)

Södra Näsvägen 32

432 54 Varberg

Bertil Jagebro (SD)

Björkvägen 2

432 66 Veddige

Carina Svarvali

Getterövägen 6

432 93 Varberg

Anette Svensson

Klockarevägen 2

432 77 Tvååker

Margita Strålfors

Fastarpsvägen 20B

432 78 Tvååker

Kerstin Södermalm

Fastarpsvägen 26A

432 78 Tvååker

Martina Scheers

Fägatan 26

432 96 Åskloster

Birgitta Espmark

Fridhemsgatan 17

432 35 Varberg

Agneta Levstam

Hedvägen 18

432 78 Tvååker

Annika Dahlstrand
Eneling
Hummelvägen 17
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

432 74 Träslövsläge

Varbergs kommun nominerar vigselförrättare till Länsstyrelsen på grund av
hög arbetsbelastning för nuvarande förrättare. Länsstyrelsen beslutar sedan
om tillförordnande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Länsstyrelsen
De nominerade
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0091

Överenskommelser om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare och anordnande av
boende för barn utan legal vårdnadshavare med uppehållstillstånd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 teckna avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket enligt Överenskommelse om asylplatser och Överenskommelse om platser för barn
med uppehållstillstånd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Andreas Feymark (SD), Olle Hällnäs (SD), Erik Hellsborn (SD), Tore
Johansson (SD), Jörgen Pejle (SD) och Björn Lindström (SD) reserverar sig
mot beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) föreslår avslag på avtal med Länsstyrelsen och
Migrationsverket enligt Överenskommelse om asylplatser och Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd.
Turid Ravlo-Svensson (S), Johan Rosander (MP), Kerstin Hurtig (KD),
Harald Lagerstedt (C), Tobias Carlsson (FP), Ann-Charlotte Stenkil (M),
Jana Nilsson (S) och Lars-Åke Erlandsson (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Migrationsverket höjde den 1 januari 2015 fördelningstalet för Varbergs
kommun vad gäller boendeplatser för ensamkommande asylsökande flyktingbarn till 27 asylplatser. I befintlig överenskommelse mellan Varbergs
kommun och Migrationsverket ska Varbergs kommun tillhandahålla 10
boendeplatser för ensamkommande asylsökande flyktingbarn samt 11
boendeplatser för ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd, PUT.
Varbergs kommun bör med anledning av ovanstående teckna nytt avtal med
Migrationsverket om 40 boendeplatser varav 20 platser för ensamkommande asylsökande flyktingbarn.
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Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden har den 19 februari, § 29, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att för sin del teckna överenskommelse med Migrationsverket om
40 boendeplatser varav 20 boendeplatser för asylsökande ensamkommande
flyktingbarn. Överenskommelsen ska innehålla blandade platser med målgruppen pojkar i åldern 16 till och med 17 år. Överenskommelsen ska gälla
från och med 15 april 2015
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 19 februari 2015 föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att teckna avtal med Länsstyrelsen och
Migrationsverket enligt Överenskommelse om asylplatser och Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 februari 2015, § 66.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 februari 2015, § 22.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Länsstyrelsen
Migrationsverket
Socialnämnden
Kommunkansliet
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Dnr KS 2015/0009

Pensionsmedelsrapport per 31 december 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna pensionsmedelsrapport per 31 december 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Avsättningen till pensionsmedel uppgår till knappt 221 mnkr och av dessa är
lite drygt 131 mnkr placerade i olika placeringsinstrument. 80 mnkr är placerade som återlån till kommunen och resterande 9 mnkr återfinns i kommunens likvida medel.
Värdeutvecklingen inklusive utdelningar blev under 2014 6,7 %, vilket var
2,3 % bättre än normalportföljens index, vilket var målavkastningen. Portföljens goda avkastning har gjort att den beslutade upplösningen om
5 mnkr/år av den frivilliga extraavsättningen inte behövt genomföras under
året.
Portföljen består till största del av räntebärande värdepapper och därefter
aktier.
Portföljen är inne i ett skede där riskminimering prioriteras varför återlånen
till kommunen ökat. Det görs för att kunna finansiera kommunens kommande investeringar och minskar således behovet av extern lånefinansiering.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 12 januari 2015 föreslagit att
pensionsmedelsrapport per 31 december 2014 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari 2015, § 28.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 februari 2015, § 25.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/0008

Finansrapport per 31 december 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna finansrapport per 31 december 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkoncernens skulder har ökat med 335 mnkr under 2014 och uppgår
nu till 2,8 mdkr. Snitträntan har under året fallit till 2,89 % och kommer
fortsatt att sjunka framöver i takt med omsättningar och nyupplåning till
följd av låga marknadsräntor. Ränte- och kapitalbindningstiderna har minskat under året i ett led att få ner snitträntan, men behåller sig fortsatt på höga
nivåer med 3,3 år respektive 2,0 år.
Skuldportföljen befinner sig nu åter inom det mandat som beslutad finanspolicy tillåter samt den beslutade låneramen för 2014.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 14 januari 2015 föreslagit att
finansrapport per 31 december 2014 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 januari 2015, § 29.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 februari 2015, § 26.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ekonomikontoret
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Dnr KS 2014/0572

Renodling av fastighetsägandet inom Varbergs Kommun
samt Varbergs Stadshus AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 fastighetsägandet inom Varbergs kommun samt bolagen inom Varbergs
Stadshus AB ska struktureras i enlighet med i ärendet liggande förslag
 samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att utreda och genomföra renodlingen av fastighetsägandet utifrån i ärendet liggande förslag
 samtliga fastighetsförsäljningar mellan kommunen och dess bolag ska
beredas i enlighet med gällande reglemente.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret och serviceförvaltningen har på uppdrag av
kommundirektören påbörjat en översyn och dialog om renodling av fastighetsinnehavet hos primärkommunen, Varbergs Fastighets AB samt
Varbergs Bostads AB. Syftet med översynen är att identifiera fastigheter
som inte igår i huvuduppdraget och kärnverksamheten för var och en av
parterna.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 23 januari 2015 föreslagit att
 fastighetsägandet inom Varbergs kommun samt bolagen inom Varbergs
Stadshus AB ska struktureras i enlighet med i ärendet liggande förslag
 samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att utreda och genomföra renodlingen av fastigheter utifrån i ärendet föreslagen uppdelning
 samtliga fastighetsförsäljningar mellan kommunen och dess bolag ska
beredas i enlighet med gällande reglemente.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 februari 2015, § 37, och då
kommit överens om att återremittera ärendet för textmässig justering av
beslutsförslag och tjänsteutlåtande.
Samhällsutvecklingskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 4 februari 2015
föreslagit att
 fastighetsägandet inom Varbergs kommun samt bolagen inom Varbergs
Stadshus AB ska struktureras i enlighet med i ärendet liggande förslag
 samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att utreda och genomföra renodlingen av fastighetsägandet utifrån i ärendet liggande förslag
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 samtliga fastighetsförsäljningar mellan kommunen och dess bolag ska
beredas i enlighet med gällande reglemente.
I översynen har identifierats ett antal fastigheter som utifrån föreslagen uppdelning och ägarstruktur bör överlåtas till annan part inom eller utanför primärkommunen eller Varbergs Stadshus AB. Överlåtelser mellan primärkommunen och bolagen bör utföras mot marknadsvärden för att undvika
skattekonsekvenser. Samhällsutvecklingskontoret föreslår att eventuella
överlåtelser till följd av föreliggande inriktningsbeslut ska utredas och
beslutas särskilt, var och en för sig, i enlighet med gällande reglementen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2015, § 50.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 februari 2015, § 27.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Samhällsutvecklingskontoret
Serviceförvaltningen
Varbergs Fastighets AB
Varbergs Bostads AB
Kommundirektören
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Dnr KS 2015/0026

Förvärv av fastigheten Trönninge 7:46 och försäljning av fastigheten Trönninge 6:4
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avbryta anbudsförfarandet för fastigheten Trönninge 6:4
 godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för fastigheten Trönninge
7:46
 godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för fastigheten Trönninge
6:4.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun äger fastigheten Trönninge 6:4, som tidigare använts för
hemtjänstens ändamål. Byggnaden har sedan en tid tillbaka stått oanvänd
och det finns inget som indikerar på att kommunen behöver den för egen
verksamhet.
Samhällsutvecklingskontoret har gjort en värdering av fastigheten under
hösten 2014. Värdeutlåtandet angav ett troligt marknadsvärde om cirka
1 200 000 kronor.
Under december 2014 annonserades fastigheten ut på anbud. I försäljningen
av Trönninge 6:4 har Varbergs kommun inte förbundit sig att acceptera det
högsta anbudet.
7 anbud kom in under anbudstiden. Bland anbuden återfanns ett som skulle
ge kommunen äganderätt till fastigheten Trönninge 7:46 och 900 tkr för
Trönninge 6:4.
Varbergs kommun har skyldighet att lösa in del av Trönninge 7:46 på grund
av detaljplan för anläggande av cirkulation i Trönninge och en lantmäteriförrättning gällande detta pågår. Varbergs kommun har ur förhandlingshänseende låtit värdera fastigheten. Värdeutlåtandet anger ett marknadsvärde
om cirka 65 tkr.
Samhällsutvecklingskontoret har fört vidare förhandlingar med anbudsgivaren som begärt inlösen av hela Trönninge 7:46, med grund i att antagen
detaljplan för cirkulationsplatsen i Trönninge sannolikt har påverkat möjligheten att bebygga den. Kommunen har i dessa fall skyldighet att tillmötesgå
begäran.
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Anbudsgivaren medger en försäljning av fastigheten Trönninge 7:46, för
65 tkr, med villkor att han får förvärva fastigheten Trönninge 6:4 för
1 301 000 kronor.
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till köpeavtal för berörda
fastigheter.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 januari 2015 föreslagit att
 avbryta anbudsförfarandet för fastigheten Trönninge 6:4
 godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för fastigheten Trönninge
7:46
 godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för fastigheten Trönninge
6:4.
Förhandlingarna kring inlösen av fastigheten Trönninge 7:46 har försvårat
genomförandet av pågående lantmäteriförrättning och fastighetsägaren har
inte fått sin fråga om byggrätt prövad, trots överklagande av beslut i rätt
ordning. Fastighetsägaren för i sin diskussion med kommunen, ett resonemang som grundar sig i att, det trots viss markförlust vid utbyggnad av
cirkulationsplats och GC-väg, finns en byggrätt på fastigheten och därmed
ett normalt tomtvärde.
Genom att sälja fastigheten Trönninge 6:4 till anbudsgivaren och därigenom
medges förvärva Trönninge 7:46, erhåller Varbergs kommun inte bara en
marknadsmässig köpeskilling för fastigheten Trönninge 6:4, utan löser även
frågan om inlösen av fastigheten Trönninge 7:46. Därigenom minskar även
kostnaderna för lantmäteriförrättning i inlösenärendet för cirkulationen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2015, § 51.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 februari 2015, § 31.
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Dnr KS 2014/0611

Ändring av bolagsordning och ägardirektiv – Vatten och
Miljö i Väst AB, VIVAB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 i bolagsordningen för Vatten och Miljö i Väst AB § 3 och i ägardirektivet för samma bolag i § 1 införa ett nytt tredje stycke med följande
innehåll:
Bolaget bedriver verksamhet utifrån lokaliseringsprincipen och skall
i sina kontakter med kommuninnevånare och kunder tillämpa likställighetsprincipen. Verksamhet som bedrivs inom den kommunala
va- och avfallshanteringen är underkastad självkostnadsprincipen,
övrig verksamhet skall bedrivas utifrån affärsmässiga principer.
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Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2013 infördes nya regler i kommunallagen som bland annat
medförde ett krav på att kommunala aktiebolag i sin bolagsordning, ska
ange vilka kommunala principer som gäller för bolaget. Samtliga bolagsordningar i helägda bolag har ändrats i enlighet med de nya bestämmelserna
och nu genomförs samma förändring för det med Falkenbergs kommun
samägda Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB.
Kommunfullmäktige i Falkenberg har den 25 november 2014 beslutat att
§ 3 i bolagsordningen med rubriken Föremål för bolagets verksamhet,
erhåller ett nytt stycke med följande innehåll: Bolaget bedriver verksamhet
utifrån lokaliseringsprincipen och skall i sina kontakter med kommuninnevånare och kunder tillämpa likställighetsprincipen. Verksamhet som bedrivs
inom den kommunala va- och avfallshanteringen är underkastad självkostnadsprincipen, övrig verksamhet skall bedrivas utifrån affärsmässiga principer.
Samma ändring bör beslutas i Varberg för att ändringen ska kunna registreras hos Bolagsverket.
Eftersom föremålet för bolagets verksamhet även återfinns i bolagets ägardirektiv; fast där i § 1 bör på sätt som Falkenbergs kommun beslutat om,
samma stycke införas i ägardirektivet § 1 för Vatten och Miljö i Väst AB.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 16 december 2014 föreslagit att
 i bolagsordningen för Vatten och Miljö i Väst AB § 3 och i ägardirektivet för samma bolag i § 1 införa ett nytt tredje stycke med följande
innehåll:
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Bolaget bedriver verksamhet utifrån lokaliseringsprincipen och skall
i sina kontakter med kommuninnevånare och kunder tillämpa likställighetsprincipen. Verksamhet som bedrivs inom den kommunala
va- och avfallshanteringen är underkastad självkostnadsprincipen,
övrig verksamhet skall bedrivas utifrån affärsmässiga principer.
Kommunledningskontoret finner att de föreslagna ändringarna är i samklang
med de förändringar som tidigare genomförts i de helägda kommunala bolagen.
De föreslagna ändringarna har diskuterats mellan kommunerna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 februari 2015, § 35.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 februari 2015, § 32.
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Meddelanden
Dnr KS 2014/0609-1
Christer Wilhelmssons, Kungsbacka skrivelse december 2014 om pendeltåg
till Varberg.
Dnr KS 2014/0494-4
Socialnämndens yttrande den 18 december 2014 avseende revisionsrapporten – Granskning av institutionsplaceringar av barn och unga.
Dnr KS 2014/0481-184
Länsstyrelsens beslut den 11 februari 2014 om förordnande av vigselförrättare.
Dnr KS 2015/0097-3
Verksamhetsberättelse 2014 från Patientnämnden Halland.
Dnr KS 2014/0481-189
Miljö- och energidepartementets beslut den 19 februari 2015 om förordnande av ledamöter och ersättare i den lokala säkerhetsnämnden vid
Ringhals kärnkraftverk.
Dnr KS 2011/0637-18
Mark- och miljödomstolens dom den 6 mars 2015 om stämningsansökan
från Vera Bengtsson avseende Danielsdal 2, ersättning enligt 17 kap. 8 §
plan- och bygglagen /1987:10).
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