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Dnr KS 2011/0931

Varbergs kommuns byggnadspris 2011
Varbergs kommuns byggnadspris 2011 överlämnas av Margareta Lorentzen
(FP), kommunfullmäktiges ordförande, Per Fåhraeus (M), kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande samt Vivi-Anne Karlsson (S), kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande till Jan Wulker, Bertil Borggren, Pneu
Fastighets AB och Fastighets AB Berjaholm, Carina Wallberg, Cromwell
Hotell Kurorten, för uppförandet av Villa Apelviken, Varberg.
Juryn, som har bestått av Åke Bendix (Varbergs Fastighetsägareförening),
Jonas Möller Nielsen (energirådgivare), Marianne Nord-Lyngdorf (FP),
Turid Ravlo-Svensson (S) och Maria Söderlund (stadsarkitekt), har varit
enhällig i sitt beslut.
Juryns motivering:
”Villa Apelviken är ett exempel på modern arkitektur som genom materialoch färgval inordnar sig i ett kulturhistoriskt känsligt område och bidrar till
att miljön som helhet förstärks. Den ljusa putsen, grågröna tak och fönster
samt övriga detaljer är väl anpassade till omgivande bebyggelse. Kraven på
tillgänglighet är väl tillgodosedda.
Uppvärmning och avkylning av byggnaden är löst genom bergvärme/- kyla
Vid belysning har modern energibesparande belysningsteknik med bl.a. lysdiod använts. Ventilation, värme och belysning styrs efter närvaro, inte bara
i de enskilda rummen utan även i konferensdelen vilket ger en betydande
energibesparing.
Invändigt har man arbetat med konstnärlig utsmyckning som integrerats
med övrig inredning. Närmiljön och dess färgsättning har använts som tema
vilket ger byggnaden en extra dimension.”
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0015

Allmänhetens frågestund
Samuel Ödmann, Varberg, ställer fråga om kommunen tänker utvärdera
satsningen av en dator till varje elev och om sociala medier tillåts att användas under lektionstid. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Micael
Åkesson (M) besvarar frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kf § 3

Information, Fördjupad samverkan mellan räddningstjänsterna i Varberg och Falkenberg
Räddningschef Jan Sjöstedt informerar om utredning angående fördjupad
samverkan mellan räddningstjänsterna i Varberg och Falkenberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0018

Ledamöternas frågestund
Freddy Jensen (V) ställer fråga till ordföranden i Varbergs Bostads AB om
åldersgräns för att ställa sig i bostadskö i Varbergs Bostads AB. Annsofi
Aurell (M) besvarar frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0014

Motion om humanitär hjälp till Gazas folk
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Freddy Jensen (V) har den 12 januari 2012 lämnat motion om humanitär
hjälp till Gazas folk.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2012-01-17

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 6

8

Dnr KS 2012/0019

Motion om ökad HBT-kompetens (homosexuella, bisexuella
och transpersoner) bland kommunens anställda
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Freddy Jensen (V) har den 16 januari 2012 lämnat motion om ökad HBTkompentens (homosexuella, bisexuella och transpersoner) bland kommunens anställda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot i servicenämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 till ny ledamot i servicenämnden utse Margareta Bernås (FP), Pålavägen
2, 432 74 Träslövsläge.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ingrid Lindahl (FP) har i skrivelse den 17 december 2011 begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i servicenämnden.
Kommunfullmäktige har den 20 december 2011, § 189, beslutat att entlediga Ingrid Lindahl från uppdraget som ledamot i servicenämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2011/0157-68

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Claudia Leyton (V) från uppdraget som ersättare i socialnämden
 vid nästa sammanträde utse ny ersättare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Claudia Leyton (V) har i skrivelse den 9 januari 2012 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2011/0092

Svar på motion om att erbjuda kommunens deltidsanställda
personal heltid
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen om att erbjuda kommunens deltidsanställda personal
heltid med hänvisning till det arbete som utvecklats och redan idag pågår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Jana Nilsson (S) anmäler reservation från Socialdemokraternas ledamöter.
Freddy Jensen (V) anmäler reservation från Vänsterpartiets ledamöter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Ulla Svenson (S) med instämmande av Jana Nilsson (S), Linda Berggren
(S), Inger Karlsson (S), Therese Stoltz (S), Britta Stribén (S) och Jeanette
Qvist (S) yrkar bifall till motionen.
Lena Andersson (M) med instämmande av Marianne Nord-Lyngdrof (FP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Ulla Svensons (S) m.fl. yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
35 röster för, 25 emot och 1 avstår.
Ja röstar Jörgen Warborn (M), Annsofi Aurell (M), Gösta Bergenheim (M),
Lennart Andrén (M), Sven Andersson (M), Micael Åkesson (M), Knut
Aurell (M), Johan Högberg (M), Marita Johansson (M), Ann-Charlotte
Stenkil (M), Lena Andersson (M), Andreas Björklund (M), Ulrica Ericsson
(M), Gösta Alness (M), Martin Svensson (M), Åse Craft Aronsson (M),
Margit Kastberg (M), Per Fåhraeus (M), Harald Lagerstedt (C), ViviAnne
Johansson (C), Eva Pehrsson-Karlsson (C), Christofer Bergenblock (C),
Stefan Stenberg (C), Karolina Mourou (C), Susanna Thunberg (C),
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Marianne Nord Lyngdorf (FP), Mattias Ahlström (FP), Michael Bonde (FP),
Margareta Lorentzen (FP), Lilith Svensson (KD), Kerstin Hurtig (KD),
Stefan Edlund (MP), Josefin Andersson (MP), Eva-Lena Repfennig (MP)
och Karin Ekeborg (MP).
Nej röstar Jana Nilsson (S), Göran Stark (S), Inger Karlsson (S), Magnus
Niklasson (S), Jeanette Qvist (S), Tomas Johansson (S), Carlos Paredes (S),
Anders Friebe (S), Ulla Svenson (S), Peter Stoltz (S), Linda Berggren (S),
Vivi-Anne Karlsson (S), Morgan Fagerström (S), Therese Stoltz (S), Göran
Ericsson (S), Ewa Klang (S), Gösta Johansson (S), Britta Stribén (S), Kjell
Jäverbo (S), Adelina Sejdijaj (S), Freddy Jensen (V), Lars-Åke Erlandsson
(V), Nils-Erik Dahlgren (SPI), Eystein Stig (SPI) och Jörgen Pejle (SD).
Avstår Erik Hellsborn (SD).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ulla Svensson har i kommunfullmäktige den 23 november 2010, § 126,
lämnat en motion och föreslagit att Varbergs kommun snarast går ut med ett
erbjudande om att ge de deltidsanställda som så önskar möjlighet att arbeta
heltid.
I de politiska målen för god ekonomisk hushållning framgår att arbetet ska
inom givna resurser organiseras så att medarbetarna ges möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.
Yttranden
Personalkontoret har i tjänsteutlåtande den 25 maj 2011 föreslagit att motionen avslås med hänvisning till det arbete som utvecklats och redan pågår.
Personalkontoret har redovisat för kommunens pågående arbete för att erbjuda kommunens anställda önskad sysselsättningsgrad inom befintliga
ekonomiska ramar. I tjänsteutlåtandet redogörs även för de insatser som
genomförts och pågår i arbetet med att uppfylla målen med ökad sysselsättningsgrad.
Personalkontoret har i tjänsteutlåtande den 12 september 2011 redogjort för
de insatser som gjorts samt pågående utvecklingsarbete på området.
Utvecklingen av andelen heltidsanställda och utvecklingen av sysselsättningsgraden har kartlagts. Under våren 2011 har alla kommunens deltidsanställda fått möjlighet att göra sin röst hörd genom en deltidsenkät. Dessutom har kontakt tagits med andra kommuner genom telefonsamtal och konferenser för att skaffa sig kunskap hur andra kommuner arbetar med deltidsfrågan. Hösten 2011 kommer alla berörda chefer, fackliga företrädare och
politiker bjudas in till en heltidskonferens som anordnas av personalkontoret.
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Personalutskottet har den 8 juni 2011, § 24, beslutat enligt personalkontorets
förslag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti 2011, § 345, och då
kommit överens om att
 återremittera ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 november 2011, § 501.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 december 2011, § 239.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Reservation från den Socialdemokratiska KommunfullmäJ5twegruppen i /
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ärende" Svar på motion om att erbjuda kommunens deltidsanställda
personal heltid", KF 120118.
c

Vi reserverar oss 111ot ko111munfull111äktiges beslut att avslå vår motion. Våra förslag var att
"Varbergs kommun går ut med ett erbjudande om att ge de deltidsanställda som så önskar
möjlighet att arbeta heltid."
För oss Socialdemokrater är det självklart att vi som kommunal arbetsgivare skall föregå med
gott exempel och erbjuda våra anställda bästa möjliga arbetssituation så länge detta även är
positivt ur arbetsgivare och brnkarsynpunkt, samt under förutsättning att åtgärderna inte får
orimliga ekonomiska konsekvenser.
Med nedanstående underlag som utgångspunkt hade det varit enkelt att bifalla vår motion
efiersom det inte för några som helst negativa ekonomiska konsekvenser. Tvärtom hade det
troligen inneburit ekonomiska och mänskliga fördelar både för personal och för brukare.
Enligt del tidsenkäten som tagits fram under 2011 så önskar 331 personer ökad sysselsättningsgrad motsvarande 66 heltider. Samtidigt har kommunen timavlönad personal
motsvarande c:a 240 heltidstjänster.
Samtidigt finns det ett mycket bra exempel inom kommunen - Skansgatans kmttidsboende där enheten erbjudit all personal heltid. Detta har inte inneburit några ökade kostnader,
tvärtom har kostnaderna snarast sjunkit. Därmed har pengar kunnat användas till bättre kvalite
för de äldre samtidigt som kval iten på arbetssituationen för våra anställda förbättrats. Så ser
det även ut i andra kommuner som genomfört liknade förändringar.
Förutom dessa positiva effekter skulle kommunen framstå som en betydligt attraktivare
arbetsgivare i synnerhet för yngre framtida möjliga medarbetare. Dessutom skulle vi ge våra
brukare av hemtjänst bättre kontinuitet genom att det behövs färre personal för att täcka deras
behov.
Mot denna bakgrnnd framstår tyvärr den borgerliga majoritetens avslag på vår motion endast
som rent ideologiskt betingad. Vi tycker att det är väldigt tråkigt att majoriteten inte vill införa
så positiva åtgärder som motionen syftar till för alla berörda grupper av endast dessa
ideologiska skäl.

f'ör den Socialcle111okratiska kommunfullmäktigegrnppen
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Dnr KS 2011/0210

Svar på motion, förse en del kommunala lekplatser med
belysning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 bifalla motionen
 uppdra åt hamn- och gatunämnden att vid lämplig tidpunkt förse fyra
lekplatser i stadsområdet och en lekplats i varje serviceort med belysning
 uppdra åt kommunstyrelsen att i uppdraget att ta fram en policy för
belysning av det offentliga rummet i Varbergs kommun ska även ingå
belysning av lekplatser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkande
Jana Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Viveca Haugness (S) har i kommunfullmäktige den 17 november 2009,
§ 125, lämnat motion om belysning av vissa lekplatser. Gatunämnden har
beräknat kostnaden för att förse kommunens samtliga lekplatser med belysning och kommit fram till en betydande driftskostnad. Med hänvisning till
detta begär motionären att kommunen förser ett begränsat antal lekplatser
med belysning, förslagsvis fyra i centralorten och en i varje tätort.
Yttranden
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 22 februari 2011 föreslagit att
 avslå motionen
 uppdra åt kommunstyrelsen att i uppdraget att ta fram en policy för
belysning av det offentliga rummet i Varbergs kommun ska även ingå
belysning av lekplatser.
De senaste åren har önskemålen från kommunens invånare om belysta lekplatser ökat markant. Diskussionen om trygghet i det offentliga rummet bidrar till stor del till dessa önskemål.
Gatuförvaltningen har ansett att motionärens förslag om belysning av fyra
lekplatser i centralorten och en lekplats i varje tätort på landsbygden är en
bra nivå för att möta efterfrågan på belysning av lekplatser.
Gatuförvaltningen har under 2009 tillsammans med Varberg Energi AB
beräknat kostnaden för belysning av samtliga 80 kommunala lekplatser i
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kommunen. Investeringskostnaden beräknades till ca tre miljoner kronor
och driftskostnaden till ca 85 000 kronor per år.
Gatunämnden har den 27 januari 2010, § 5, beslutat att avslå motionen. I
den nuvarande utrustningsstandarden på lekplatserna ingår inte belysning.
Några enstaka anläggningar ligger vid belysta gång- och cykelvägar, vilket
ger en indirekt belysning.
Kommunfullmäktige har den 15 februari 2011, § 27, beslutat att uppdra åt
kommunstyrelsen att ta fram en policy för belysning av det offentliga rummet.
Arbetsutskottet har den 7 mars 2011, § 99, beslutat återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 3 november 2011 föreslagit att
 bifalla motionen
 hamn- och gatunämnden får i uppdrag att vid lämplig tidpunkt förse fyra
lekplatser i stadsområdet och en lekplats i varje serviceort med belysning
 kommunstyrelsen får i uppdrag att i uppdraget att ta fram en policy för
belysning av det offentliga rummet i Varbergs kommun ska även ingå
belysning av lekplatser.
Planeringskontoret har samrått med serviceförvaltningen, barn- och
utbildningsnämnden samt kommunjuristen för att undersöka möjligheterna
för allmänheten att nyttja belysta lekplatser på kommunala förskolor.
Kommunjuristen framhåller att det efter skoltid inte finns något hinder mot
upplåta kommunala förskolors lekplatser till allmänheten.
Serviceförvaltningens fastighetsavdelning uppger att förskolor som ägs av
Varbergs kommun, och där förskoleverksamheten sker i kommunal regi,
redan idag till viss del används av allmänheten och då framförallt på helgerna. Underhållsmässigt är det inte något större problem och ett utnyttjande
av lekplatsen under tid då förskolan är stängd anses vara acceptabelt.
Barn och utbildningsnämnden har den 26 september 2011, § 89, avstyrkt en
ändring i detaljplaner eller lokala ordningsföreskrifter för att ange förskolor
som allmän plats. Nämnden framhåller att förskolegårdar används som festplatser, tillhåll, toaletter och ibland även som övernattning.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 november 2011, § 502.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 december 2011, § 240.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0731

Svar på motion om utredning av elbelysning och högtalaranläggning på Påskbergsvallen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen med hänvisning till det arbete som redan pågår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jeanette Qvist, Linda Berggren och Kjell Jäverbo, (S), har i kommunfullmäktige den 21 juni 2011, § 103, lämnat en motion och föreslagit att kommunfullmäktige ser till att:
 det skyndsamt görs en utredning om att få till stånd ändamålsenlig elbelysning på Påskbergsvallens A-plan
 det skyndsamt görs en utredning om att få plats en högtalaranläggning
av hög kvalitet
 det tillförs erforderliga medel så att ovan nämnda förslag kan bli verklighet.
Kultur- och fritidsnämnden har den 2 november 2011, § 120, beslutat att
avstyrka motionen om utredning av elbelysning och högtalaranläggning på
Påskbergsvallen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram underlag och lagt fram förslag om ny planbelysning på Påskbergsvallen, ligger med i budgetäskande
för 2012. Även ljud och högtalaranläggning är under utredning. Under resten av 2011 kommer inhyrd ljud- och högtalaranläggning att användas vid
större matcher parallellt som anbudsunderlag tas fram inför en upphandling
av en ny inför 2012.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 24 november 2011 avstyrkt
motionen eftersom frågorna redan är omhändertagna i kultur- och fritidsförvaltningens organisation och medel avsatta i budget för belysning.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 december 2011, § 532.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 december 2011, § 241.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0845

Förvärv av Lindhov 1:35
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna upprättat köpeavtal angående varmed kommunen förvärvar
fastigheten Lindhov 1:35 mot en total ersättning om 2 890 tkr
 medel tas från konto 31220, markförvärv
 i väntan på antagen järnvägsplan kan byggnaderna på Lindhov 1:34 och
1:35 utnyttjas för socialförvaltningens behov.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Jörgen Warborn (M) med instämmande av Jana Nilsson (S) och Gösta
Bergenheim (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna upprättat köpeavtal angående varmed kommunen förvärvar
fastigheten Lindhov 1:35 mot en total ersättning om 2 890 tkr
 medel tas från konto 31220, markförvärv
 i väntan på antagen järnvägsplan kan byggnaderna på Lindhov 1:34 och
1:35 utnyttjas för socialförvaltningens behov.
Nils-Erik Dahlgren (SPI) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i
andra hand avslag på ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra
ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Jörgen Warborns (M) m.fl. bifall
till de tre att-satser som kommunstyrelsen behandlat och Nils-Erik
Dahlgrens (SPI) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med Jörgen Warborns (M) m.fl. yrkande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 2 november 2011 lämnat
förslag till köpeavtal mellan kommunen och fastighetsägaren till Lindhov
1:35. Som grund till detta avtal ligger en överenskommelse mellan Varbergs
kommun och Trafikverket om förtida förvärv av fastigheten för utbyggnad
av Västkustbanan.
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Utbyggnad av Västkustbanan, sträckan Varberg-Hamra, finns med i Trafikverkets Regional infrastrukturplan 2010-2021 för Halland. Inlösen av Lindhov 1:35 samt rivning av byggnader på Lindhov 1:35 och Lindhov 1:34 ska
finansieras inom det projektet.
Arbetsutskottet har den 15 augusti 2011, § 354, beslutat att godkänna överenskommelse med Trafikverket varigenom kommunen svarar för ovan
nämnda kostnader tills antagen järnvägsplan finns samt Trafikverket avsatt
medel för att bygga ut västkustbanan.
Trafikverket och fastighetsägaren har kommit överens om att fastigheten ska
lösas in till förmån för Västkustbanan. Fastighetsägaren anses därmed berättigad till ersättning enligt Expropriationslagens 4 kap, innebärande ett
påslag om 25 % samt ersättning för övrig skada. En värdering har gjorts av
fastigheten som redovisar ett marknadsvärde om 2 300 tkr. Den totala ersättningen är blir 2 890 tkr.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 november 2011, § 509.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 december 2011, § 243.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen felaktigt beslutat i ärendet
och att det därför nu tas upp till kommunfullmäktige för beslut.
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Kf § 13

Meddelande
Dnr KS 2011/1054-1
Varbergs kommuns revisorers granskningsrapport den 7 december 2011
avseende förskolans verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

