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Dnr KS 2013/0011

Allmänhetens frågestund
Eine Josefsson, Varberg, ställer fråga om tillfällig affischering i samband
med offentliga tillställningar och sammankomster.
Hamn- och gatunämndens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på
frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2013/0014

Ledamöternas frågestund
Nils-Erik Dahlgren (SPI) ställer fråga om Varbergs Fastighets AB följer
kredit- och kravpolicyn med anledning av flexibel hyressättning.
Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn (M) svarar på frågan.
Arne Richardsson (SPI) ställer fråga om Varbergstunneln.
Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn (M) svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0484

Motion om hastighetsbegränsning på väg 845 genom Stråvalla/Löftaskog i anslutning till Stråvalla förskola
Beslut
Kommunfullmäktige beslut att
‒ remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Eva Pehrsson-Karlsson (C) och Stefan Stenberg (C) har den 14 oktober
2013 lämnat motion om hastighetsbegränsning på väg 845 genom Stråvalla/Löftaskog i anslutning till Stråvalla förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2013/0485

Interpellation om toaletter i Kärra norra
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒ interpellationen får ställas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
ViviAnne Johansson (C) ställer interpellation om toaletter i Kärra norra.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av nämndeman vid Varbergs tingsrätt
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Sven-Olof Svensson (S) från uppdraget som nämndeman vid
Varbergs Tingsrätt
 utse Lukas Nord Axelsson (S), Håstensgatan 72, 432 35 Varberg, som
ny nämndeman vid Varbergs Tingsrätt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Sven-Olof Svensson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som
nämndeman vid Varbergs Tingsrätt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Varbergs Tingsrätt
Sven-Olof Svensson
Lukas Nord Axelsson
Kommunkansliet
Löneavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0157

Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒

entlediga Mats Andersson (MP) från uppdraget som ledamot i socialnämnden

‒

utse Johan Rosander (MP), Smålandsgatan 168, 432 30 Varberg, som ny
ledamot i socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Mats Andersson (MP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Socialnämnden
Mats Andersson
Johan Rosander
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-10-15

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 114

9

Dnr KS 2013/0083

Delårsrapport 2013, Varbergs kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 godkänna delårsrapport januari-augusti 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport januari-augusti 2013.
Kommunens nämnder har rapporterat sin verksamhet och ekonomi till
ekonomikontoret som sammanfogat materialet till en samlad bild av kommunens utveckling avseende verksamhet, arbete med prioriterade mål samt
ekonomi.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 20 september 2013 föreslagit att
delårsrapport januari-augusti 2013 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 september 2013. § 347.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 september 2013, § 159.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2013/0339

Begäran om utökad investeringsbudget till inventarieanskaffning, barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒ utöka barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget med 6 mnkr
för 2013 som ett förskott från 2014 och 2015 års investeringsplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkande
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 24 juni 2013, § 72, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att utöka nämndens investeringsbudget med 6 mnkr för
anskaffning av inventarier i samband med införandet av den beslutade skolorganisationen.
Omorganisationen innebär att två investeringsobjekt i plan 2014 kommer att
bli billigare att genomföra och nämnden önskar därför att dessa medel kan
tidigareläggas till 2013.
De objekt som blir billigare är:
‒ Furuberg där 10 mnkr finns avsatt i plan 2014 och 11,6 mnkr i plan
2015. Objektet reduceras från totalt 21,6 mnkr till 2,6 mnkr.
‒ Rolfstorp/Skällinge skola/förskola om-/utbyggnad där 2 mnkr finns avsatt i budget 2013 och 9,15 mnkr i plan 2014. Objektet reduceras från
totalt 11,15 mnkr till 7,7 mnkr.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 4 juli 2013 föreslagit att barnoch utbildningsnämndens investeringsbudget utökas med 6 mnkr för 2013
som ett förskott från 2014 års investeringsplan.
Barn- och utbildningsförvaltningen beskriver att medel för inventarieanskaffning har minskat under åren och att investeringar har tagits på driftbudgeten, vilket inte varit redovisningsmässigt korrekt.
Ekonomikontoret delar uppfattningen att det är av vikt med en rättvisande
redovisning men vill också framhålla att förvaltningen i sitt budgetarbete
behöver planera för nödvändiga reinvesteringar löpande.
Arbetsutskottet har den 13 augusti 2013, § 292, beslutat återremittera ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-10-15

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

11

Ekonomikontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 20 augusti 2013 förtydligat
de två investeringsobjekt i plan 2014 och 2015 som kommer att bli billigare
att genomföra och barn- och utbildningsnämnden önskar därför att dessa
medel kan tidigareläggas till 2013.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september 2013, § 303.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 september 2013, § 157.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2013/0129

Svar på motion om att utreda förutsättningar till att anlägga
en bassäng för rehabilitering i Tvååker
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkande
Vivi-Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Vivi-Anne Karlssons (S) yrkande och
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Vivi-Anne Karlsson (S) har i kommunfullmäktige den 26 februari 2013,
§ 14, lämnat motion om att utreda förutsättningar till att anlägga en bassäng
för rehabilitering i Tvååker.
Bakgrunden till motionen är att allt fler drabbas av skador som leder till
någon form av rörelsehinder och det är kommunen som ansvarar för rehabilitering i den kommunala hemsjukvården. Att uppföra en bassäng för sjukgymnastik för äldrevård, handikappade och arbetsskadade är en angelägen
åtgärd.
Socialnämnden har i yttrande den 20 juni 2013, § 127, föreslagit att motionen ska avstyrkas. I yttrandet anger socialnämnden att alla hälso- och
sjukvård ska bedrivas patientsäkert och kostnadseffektivt utifrån vetenskap
och beprövad praxis. Socialförvaltningen har inte för avsikt att bygga upp
en parallell organisation för bassängträning då träningsbehovet kan tillgodoses på annat vis. Möjligheten till träning i bassäng finns dels genom att patienten vänder sig till den vårdcentral den är knuten till eller vid behov av
insatser på specialistnivå, till sjukhuset i Varberg. För egenträning i bassäng
hänvisar socialnämnden till de allmänna simhallarna.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 5 augusti 2013 föreslagit att motionen avslås med hänsyn till socialnämndens yttrande daterat
20 juni 2013.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september 2013, § 302.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 september 2013, § 160.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Socialnämnden
Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2013/0358

Policy för hantering av personuppgifter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒ anta policy för hantering av personuppgifter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Personuppgiftslagen (1998:204), PUL, trädde i kraft 1998 och har till syfte
att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen är huvudsakligen tillämplig på behandling av
personuppgifter som helt eller delvis utförs med hjälp av datorer.
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person t.ex. namn, adress och personnummer. Begreppet
behandling är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning med mera.
PUL bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet.
Om det finns avvikande bestämmelser i annan lagstiftning gäller de bestämmelserna före PUL, exempelvis lagar om hur personuppgifter ska behandlas inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Det finns också
undantag med hänsyn till offentlighetsprincipen samt tryck- och yttrandefriheten.
I en kommun är varje nämnd och styrelse personuppgiftsansvarig för sitt
verksamhetsområde. Det är nämnden/styrelsen som ska fastställa syftet och
ordna tillräcklig säkerhet för behandlingen.
Tidigare var kommunjuristen personuppgiftsombud för samtliga nämnder
och styrelser i Varbergs kommun. Numera ska varje nämnd/styrelse utse
minst ett eget personuppgiftsombud för sitt verksamhetsområde.
Personuppgiftsombudet ska självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Ombudet ska även hjälpa registrerade att
få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Personuppgiftsombudet ska bistå
nämnden/styrelsen med utbildning och information om PUL.
Genom att kommunen utser ett större antal personuppgiftsombud kommer
denna grupp att tillsammans utgöra en värdefull kunskapsbank till nytta för
kommunens personuppgiftsbehandlingar. För att öka kunskapsutbytet har en
samverkansgrupp för personuppgiftsombud etablerats.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2013 föreslagit att policy för hantering av personuppgifter antas.
Då det bedöms finnas behov av en enhetlig hantering av personuppgifter i
Varbergs kommun har samverkansgruppen för personuppgiftsombud tagit
fram förslag till policy som beskriver hur Varbergs kommun ska hantera
behandlingen av personuppgifter.
Arbetsutskottet har den 9 -10 september 2013, § 323, beslutat att
‒ tydliggöra i policyn att den även gäller kommunens bolag.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 september 2013, § 162.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0383

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2014
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 sammanträda följande dagar under 2014: 21 januari, 25 februari,
18 mars, 22 april, 20 maj, 17 juni, 16 september, 14 oktober,
25 november (budgetbehandling) och 16 december
 sammanträda i kommunfullmäktige sessionssal i kv. Postmästaren,
klockan 18.30, med undantag för 25 november då sammanträdet börjar
klockan 09.00
 behandla årsredovisning 22 april och budget/ELP den 25 november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Datum, tid och lokal för kommunfullmäktiges sammanträden år 2014 ska
fastställas. Sammanträdena startar 18.30 med undantag för den 25 november
då budget behandlas, då startar sammanträdet klockan 09.00. Vidare behandlas årsredovisningen den 22 april och budget den 25 november.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 augusti 2013 föreslagit att
 sammanträda följande dagar under 2014: 21 januari, 25 februari,
18 mars, 22 april, 20 maj, 17 juni, 16 september, 14 oktober,
25 november (budgetbehandling) och 16 december
 sammanträda i kommunfullmäktige sessionssal i kv. Postmästaren,
klockan 18.30, med undantag för 25 november då sammanträdet börjar
klockan 09.00.
 behandla årsredovisning 22 april och budget/ELP den 25 november.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9-10 september 2013, § 325.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 september 2013, § 164.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunledningskontoret
Informationsfunktionen
Café Havet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2012/0558

Rosenfredskolan, nya lokaler för Ungdomens Hus
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒

utöka investeringsramen för objekt ersättningslokaler Ungdomens Hus
med 1 mnkr till totalt 2,5 mnkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Jana Nilsson (S) med instämmande av Christofer Bergenblock (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret och serviceförvaltningens fastighetsavdelning har i samråd med barn-och utbildningsförvaltningen och kultur-och fritidsförvaltningen utarbetat förslag till nya lokaler för Ungdomens Hus. Verksamheten
föreslås flytta till Rosenfredskolan vilket innebär att Rådhuset tomställs och
kan användas till annan verksamhet. Flytten innebär att Rosenfredskolan
behöver byggas om till en kostnad av 2,5 mnkr.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 29 augusti 2013 föreslagit att
‒ investeringsramen för objekt ersättningslokaler Ungdomens Hus utökas
med 1 mnkr till totalt 2,5 mnkr.
‒ ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra investeringsprojektet.
Planeringskontoret har beställt en oberoende fastighetsvärdering av Rådhuset inför en försäljning till Varbergs Fastighets AB. Försäljningen behandlas i ett separat ärende när värderingen är klar. Tillträde föreslås preliminärt vara 1 januari 2014.
Förslaget innebär att kultur- och fritidsförvaltningen ökar sin andel av nyttjandet i Rosenfredskolan medan barn- och utbildningsförvaltningens andel
minskar.
Kostnadsberäkningar
Kultur och fritidsförvaltningens hyra för Ungdomens Hus i Rådhuset,
344 tkr år 2013.
Barn- och utbildningsförvaltningens minskning av ytanvändning i Rosenfredskolan, 100 tkr/år.
Tillkommande hyra på grund av investeringen i om- och tillbyggnad av
Rosenfredskolan är cirka 320 tkr/år.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Kultur och fritidsförvaltningens ökning av ytanvändning i Rosenfredskolan,
100 tkr/år.
Kultur och fritidsförvaltningen: ökning med 76 tkr/år vilket föreslås ske
genom ramjustering när investeringen är färdigställd.
Barn- och utbildningsförvaltningen: minskning med 100 tkr/år.
Arbetsutskottet har den 9-10 september 2013, § 321, beslutat att
‒ ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra investeringsprojektet.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 september 2013, § 165.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Serviceförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011/0843

Utökning av investeringsram för Gruppboende LSS på
Gasellen 3
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 utöka investeringsramen för objekt 32468, Gruppboende LSS, till
18,8 mnkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 26 juni 2013, § 124, beslutat att uppdra åt
Varbergs Fastighets AB att upphandla och bygga gruppbostad enligt LSS
budgeterad till 15,2 mnkr, på fastigheten Gasellen 3.
Inför projektstarten beräknade Varbergs Fastighets AB projektkostnaden för
Gasellen 3 med utgångspunkt på nyss färdigställda gruppboendet på Vipvägen i Veddige vars totalkostnad uppgått till 15,4 mnkr.
Kostnaden för Gasellen 3 beräknades till 16,4 mnkr på grund av allmän
kostnadsstegring, ökade markkostnader på grund av sprängning samt
energieffektivitetshöjande åtgärder
Efter projektering och genomförd upphandling för Gasellen uppgår totalkostnaden till 18,8 mnkr. Kostnadsökningen jämfört med Vipvägen förklaras främst genom att byggnaden till skillnad från Vipvägen uppförs med
ett högt fokus på energieffektivitet och hållbarhet.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 11 september 2013 föreslagit
att utöka investeringsramen för objekt 32468, Gruppboende LSS, till
18,8 mnkr.
Kontoret bedömer att kostnadsökningen är rimlig med ledning av att
Falkenbergs kommun för tillfället bygger ett likvärdigt gruppboende för en
produktionskostnad om 18,4 mnkr.
Installation av solceller bedöms nå break even efter 13 år. Kommunen har
ansökt om statligt bidrag om 100 tkr för installation av solcellerna.
Planeringskontoret bedömer att projektets tydliga inriktning mot hållbart
byggande är en bra koppling till Vision 2025, Västkustens kreativa mittpunkt, samt kommunfullmäktiges mål om ökat ansvar för miljön och klimatet. Kontoret ser stora fördelar med att de byggnader som uppförs av
kommunen utförs med samma höga ambitionsnivå som kommunens ställer
på privata byggherrar och exploatörer vid byggande på kommunal mark.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-10-15

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 september 2013, § 345.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 september 2013, § 170.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Varbergs Fastighets AB
Socialnämnden
Planeringskontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 121

Sammanträdesprotokoll
2013-10-15
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Dnr KS 2013/0173

Förteckning över ej slutbehandlade motioner, oktober 2013
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‒ lägga redovisningen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har upprättat förteckning över ej slutbehandlade motioner,
oktober 2013 (bilaga).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Ej slutbehandlade motioner, oktober 2013

Motion från Jana Nilsson (S), 2011-02-08
ny verksamhet för att hantera
ungdomsarbetslösheten i
Varberg
2011-09-20
Motion från Göran Ericsson
(S) om att snarast ta initiativ
för att starta byggnation av
trygghetsboende

Strategisk utveckling

KS 2011/0872

Motion från Inger Karlsson (S) 2011-09-20
om att snarast se till att det
byggs bostäder för hemlösa

Planeringskontoret

KS 2011/0878

Motion från Eva Lena
Repfennig (MP) om miljömål
för Varbergs kommun

Planeringskontoret

KS 2011/0995

Motion från Freddy Jensen (V) 2011-11-15
om vård och omsorg - en
arbetsplats för framtiden,
kompetensutvecklingsprogram
Motion från Pierre Ringborg
2011-12-13
(MP) om att ge medborgarna
rätt att lämna
medborgarförslag

KS 2011/0871

KS 2011/1038

2011-09-26

Planeringskontoret

Strategisk utveckling

Strategisk utveckling

KS 2012/0014

Motion från Freddy Jensen (V 2012-01-13
) om humanitär hjälp till Gazas
folk

Strategisk utveckling

KS 2012/0048

Motion från Karin Ekeborg
(MP) om en strategi för
utveckling av stadsodling och
för byggande av gröna tak på
industrilokaler

2012-01-25

Planeringskontoret

KS 2012/0220

Motion från Marianne Nord
Lyngdorf (FP), Mattias
Ahlström (FP), Margareta
Lorentzen (FP), Michael
Bonde (FP), inrättande av en
Gestaltningsgrupp för
stadsplanering

2012-04-17

Planeringskontoret

KS 2012/0400

Motion från Erik Hellsborn
(SO) om att göra Varberg till
en "Wikipediastad"

2012-08-17

Strategisk utveckling

KS 2012/0517

2012-10-16
Motion från Jeanette Ovist
(S), Satsa på framtiden Minska barngrupperna i
förskolan
Motion från Erik Hellsborn
2012-12-17
(SO) om ny rondell på
Träslövsvägen
Motion från FreddyJensen (V) 2012-12-19
om att bekämpa den
ekonomiska brottligheten
Motion från Stefan Stenberg 2013-02-21
(C), kombinerad rast- och
informationsplats vid Viskans
mynning

KS 2012/0622

KS 2012/0627

KS 2013/0118

Kommunledningskontoret

Planeringskontoret

Upphandlingsavdelningen

Planeringskontoret

Ej slutbehandlade motioner, oktober 2013
KS 2013/0172

Motion från Erik Hellsborn
(SD) om att upplåta lokaler i
stadshuset för partimöten

2013-03-27

Kommunledningskontoret Behandlas av Au 8/10,
Ks 29/10 och Kf 19/11

KS 2013/0272

Motion från Britta Striben (S)
att utreda möjligheterna att
ordna solcellsdrivna
laddstationer för elbilar

2013-05-21

Planeringskontoret

KS 2013/0273

Motion från Britta Striben (S)
om ökning av andelen
ekologisk mat

2013-05-21

Planeringskontoret

KS 2013/0313

Motion från Stefan Stenberg
(C) om låsta cykelutrymmen i
anslutning till
heldagsparkeringar

2013-06-17

Planeringskontoret

KS 2013/0433

Motion från Stefan Stenberg 2013-09-12
(C), lägenheter för ungdomar
som de har råd med - ändrade
ägardirektiv Varbergs Bostads
AB

Strategisk utveckling

KS 2013/0442

Motion från Turid Ravlo
2013-09-17
Svensson (S) om förtur till
lägenheter för ungdomar som
är folkbokförda i Varberg och
ett smidigare kösystem

Planeringskontoret

Ej slutbehandlade motioner

20 st.

Lämnade motioner fr.o.m. fullmäktiges sammanträde 2012-10-16
t.o.m. fullmäktiges sammanträde 2013-09-17

13 st.

Behandlade motioner fr.o.m. fullmäktiges sammanträde 2012-10-16
t.o.m. fullmäktiges sammanträde 2013-09-17

11 st.

2(2)

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2013-10-15
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Kf § 122

Meddelanden
Dnr KS 2013/0084-2
Socialnämndens rapport andra kvartalet 2013 om ej verkställda beslut.
Dnr KS 2013/0453-1
Revisionsrapport från september 2013 avseende bedömning av delårsrapporten för Varbergs kommun 31 augusti 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

