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Ks § 19

Temadag - Bättre företagsklimat för fler jobb
Kommunstyrelsen diskuterar det strategiska målet om bättre företagsklimat
för fler jobb med fokus på näringslivsstrategin.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 20

Information, Kommunens kvalitet i korthet
Kommunledningskontoret informerar om kommunens kvalitet i korthet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0593

Remissvar, Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 översända kultur- och fritidsnämndens yttrande daterat 30 januari 2013
och barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 5 februari 2013
till Kulturdepartementet
‒

framföra vikten av att e-litteratur ska tillgängliggöras i större utsträckning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkande
Lilith Svensson (KD) yrkar följande att-sats:
‒ framföra vikten av att e-litteratur ska tillgängliggöras i större utsträckning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lilith Svenssons (KD) yrkande och
finner det antaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kulturdepartementet har översänt Läsandets kultur – slutbetänkande av litteraturutredningen, SOU 2012:65 på remiss till Varbergs kommun för yttrande. Kulturdepartementet önskar synpunkter på förslagen och materialet i
betänkandet.
I betänkandet görs en bedömning av litteraturens ställning i Sverige i dag
och viktigare utvecklingstendenser. Den analys som presenteras berör
läsandets kultur samt det litterära systemet i vid mening. De områden utredningen analyserar är i stora drag läsfärdighet och läsvanor i befolkningen,
villkoren för de yrkesverksamma på ordområdet, bokutgivningens omfattning, försäljningen av litteratur i olika format samt viktigare aktörer på
bokmarknaden. Kulturtidskrifter, tidsskriftmarknaden och det internationella
utbytet på litteraturområdet behandlas också.
I Litteraturutredningen beskrivs litteraturens ställning i Sverige på många
sätt som god. Den generella slutsatsen är att befolkningens läsvanor ligger
tämligen stabilt på en hög nivå, det publiceras mer litteratur än någonsin och
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Sverige har stora exportframgångar på litteraturområdet. Det finns dock ett
antal orosmoln som hotar att försämra situationen framöver. Oron gäller
främst de unga generationernas läsfärdighet och läsvanor som tydligt försämrats vilket befaras leda till att de ungas möjligheter att förstå och tillgodogöra sig texter begränsas, så också möjligheten till egna läsupplevelser.
Det finns även stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper.
Litteraturutredningen föreslår Ett läslyft för Sverige för att motverka tendenserna, med målet att stärka främst ungas läsfärdighet och motivationen
och lusten att läsa. Läslyftet ska pågå under fem år, och bör enligt utredningen bygga på tydliga mål och innefatta konkreta åtgärder på flera politikområden. Följande delmål ska vara uppnådda 2018:
 Läsfärdigheten och motivationen att läsa bland barn och unga ska öka
 Fler barn ska regelbundet få ta del av både fack- och skönlitteratur
 Kunskapen om läsningens betydelse ska ha ökat i alla grupper som idag
läser i liten utsträckning.
För att nå målen föreslår utredningen ett antal åtgärder vidtas för att stärka
läsinlärning, läsfrämjande och möjligheterna att ta del av litteratur. Utredningen lämnar bland annat förslag om läsombud på förskolor, skolbibliotekarier, litteratur och läsfrämjande i kultursamverkansmodellen, samordning
av det läsfrämjande arbetet utanför skolan och en stärkt roll för folkbildningen i det läsfrämjande arbetet.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 28 januari 2012 föreslagit att översända kultur- och fritidsnämndens yttrande daterat 30 januari
2013 och barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 5 februari
2013 till Kulturdepartementet.
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på utredningens förslag om ett läslyft för Sverige men lämnar också
synpunkter på utredningens olika delar med utgångspunkt från respektive
verksamhetsområden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2013, § 51.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2012/0604

Remissvar, Promemoria - Fritidspedagogers, speciallärares
och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‒

översända barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat 25 februari
2013 till utbildningsdepartementet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Utbildningsdepartementet har översänt remisspromemorian – fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.
till Varbergs kommun för yttrande. I remisspromemorian presenteras förslag
till ändrade bestämmelser i skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om
införande av skollagen gällande fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 25 februari 2013 föreslagit att översända barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat 25
februari 2013 till utbildningsdepartementet.
Barn- och utbildningsnämnden har den 25 februari 2013, § 26, beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom remissvaret till utbildningsdepartementet.
Barn och utbildningsnämnden anser att promemorian bör kompletteras med
ytterligare förtydliganden om vad som skall gälla för behörighet av lärare
som undervisar individintegrerade särskoleelever i grundskolan. Vidare anser nämnden att den bortre tidsgränsen för legitimation för särskollärare bör
flyttas fram minst ett år, till den 30 juni 2019. Barn- och
utbildningsnämnden framför också vikten av att utbildningsplatser på universitet och högskolor anpassas till utbildningsbehovet samt att regeringen
avsätter resurser till kommunerna eftersom de ekonomiska konsekvenserna
blir omfattande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 februari 2013, § 71.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2012/0329

Revisionsrapport, Kommunens skydd mot mutor och bestickning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 överlämna ekonomikontorets tjänsteutlåtande daterat 16 januari 2013 till
kommunens revisorer som svar på revisionsrapport om kommunens
skydd mot mutor och bestickning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har gett revisionsbolaget KPMG i uppdrag att göra en
granskning av kommunens skydd mot mutor och bestickning, det som brukar kallas intern kontroll. I den framtagna rapporten beskrivs granskningen
av styrdokument, styrningen och frågan om den interna kontrollen är tillräcklig. Man ser brister i upprättandet av interna kontrollplaner och rekommenderar en översyn av reglementet med tydligare ansvar och rapportering.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 16 januari 2013 föreslagit att
kontorets tjänsteutlåtande överlämnas till kommunens revisorer som svar på
revisionsrapport om kommunens skydd mot mutor och bestickning.
Regler finns och ett arbete med översyn och utveckling av internkontrollreglementet pågår och beräknas kunna tas fram för politiskt beslut under
våren 2013.
Översyn och förbättringar pågår inom inköp och upphandling genom införandet av ett nytt beställningssystem från början av 2013.
Under slutet av 2012 har personalkontoret sett över tillämpningen av regelverket kring bisysslor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 februari 2013, § 40.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunens revisorer
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2012/0288

Pensionsmedelsrapport och finansiell rapport, helår 2012
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna pensionsmedelsrapport för 2012
 godkänna finansrapport för 2012
 uppdra åt ekonomikontoret att se över placeringspolicyn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har avsatt medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning. Medlet, 197 mnkr, förvaltas enligt pensionsmedelspolicyn, där placeringsregler, mål och rapportering definieras. En sammanställning ska årligen
rapporteras till kommunfullmäktige.
I årets rapport redovisas årets avkastning och värdetillväxt som slutade på
ca 5 %, vilket är 1,5 % bättre än jämförelseindex, fördelningen mellan de
olika tillgångsslagen som förhåller sig bra till normalfördelning samt en
ratingindelning som visar att portföljen är överplacerad i singel-A emittenter
efter höstens kredituppdateringar, 20 % jämfört med 10 % som är maxandelen.
Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för finansverksamheten i Varbergs
kommun. Ekonomikontoret administrerar internbanken genom vilken
kommunkoncernen finansierar sin verksamhet. Kommunstyrelsen anger i
sina tillämpningsanvisningar hur finanspolicyn ska hanteras.
I årets finansrapport redovisas förändringen av kommunens lånevolym,
dotterbolagens nyupplåning, räntekostnad, snittränta och duration, kapitalbindning samt räntederivatens marknadsvärde. Därutöver belyses porföljens
räntor i förhållande till marknaden. Dessutom listas alla krediter, räntederivat och borgensåtagande i en förteckning.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 25 januari 2013 föreslagit att
 pensionsmedelsrapport för 2012 godkänns
 finansrapport för 2012 godkänns.
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Arbetsutskottet har den 5 februari 2013, § 41, beslutat att lägga till följande
att-sats:
 uppdra åt ekonomikontoret att se över placeringspolicyn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kf
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Dnr KS 2013/0033

Regler, investeringar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkande
Harald Lagerstedt (C) yrkar att ärendet återremitteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I samband med utformandet av kommunens nya styrmodell gjordes en översyn av budgetprocessen och dess olika delmoment. Översynen utfördes av
olika grupper bestående av tjänstemän från kommunens förvaltningar.
Gruppen som arbetade med delmomentet investeringar ansåg att det i dagsläget fanns behov att förbättra beslutsunderlagen inför budgetbeslut, tydliggöra ansvarsfördelning under investeringsprocessen, förbättra tidsplaneringen och ta fram rutiner för slutredovisning av investeringsprojekt. Därför
arbetade gruppen fram en ny arbetsmodell inför investeringsbeslut och
genomförande av investeringsprojekt.
Modellen följer till stor del den projektstyrningsmodell som redan antagits
inom kommunen, med tydliga ”grindar” där det krävs återkoppling eller
beslut från nämnd eller styrelse innan projektet löper vidare. Samtidigt fastställs att huvudansvaret eller ”sakägarskapet” hela tiden vilar hos den
nämnd och förvaltning som i slutändan kommer att bedriva den verksamhet
som berörs när investeringen tas i drift.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 22 januari 2013 föreslagit att
 anta förslag till nytt regelverk för hantering och handläggning av
kommunens investeringar
 förslaget tillämpas från och med arbetet med budget 2014.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 februari 2013, § 42.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Ekonomikontoret
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Dnr KS 2011/0291

Begäran om allmänt möte kring dubbelspårsutbyggnaden
genom Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 offentliga samråd och möten avseende dubbelspårsutbyggnaden genom
Varberg kommer att hållas i samband med den kommande planeringsprocessen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Föreningen Östra Spåret har i skrivelse till kommunstyrelsen begärt ett allmänt möte i kommunens regi kring dubbelspårsutbyggnaden genom
Varberg. Föreningen hänvisar till kommunens programförklaring i Vision
2025 om delaktighet. Som exempel på frågor man vill ställa nämns tunnelprojektets påverkan på kommunens ekonomi, miljö, befolkningsutveckling
och konsekvenser under byggtiden.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 24 januari 2013 föreslagit att
offentliga samråd och möten avseende dubbelspårsutbyggnaden genom
Varberg kommer att hållas i samband med den kommande planeringsprocessen
Ärendet kring dubbelspårsutbyggnaden genom Varberg har pågått under
lång tid. Det har gjorts omfattande utredningar med konsekvensanalyser,
och det har varit offentliga utställningar, samråd och allmänna möten vid ett
flertal tillfällen. Likaså har kommunfullmäktige behandlat ärendet flera
gånger, och då beslutat att utbyggnaden ska ske enligt alternativet tunnel
under staden.
För närvarande pågår regeringens tillåtlighetsprövning enligt miljöbalkens
bestämmelser. I nästa skede ska järnvägsplan och detaljplaner utarbetas för
utbyggnaden. Då kommer det att bli offentliga samråd, utställningar och
möten.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 februari 2013, § 43.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2013/0035

Exploateringsavtal, Ryttaren 17 och 18, samt överenskommelse om fastighetsreglering
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
‒

godkänna upprättat exploateringsavtal enligt förslag till detaljplan för
Ryttaren 17 och 18 samt upprättad överenskommelse om fastighetsreglering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 29 januari 2013 lämnat
förslag till exploateringsavtal samt överenskommelse om fastighetsreglering
mellan kommunen och exploatören, Magnus Andersson. Exploateringsavtalet reglerar parternas åtaganden i samband med genomförande av
detaljplan för Ryttaren 17 och 18. Överenskommelsen om fastighetsreglering är kopplat till exploateringsavtalet och ska ligga till grund för fastighetsbildning.
Exploateringsavtalet reglerar att:
‒ kommunen överlåter ca 322 m2 mark, som enligt föreliggande förslag
till detaljplan ska utgöra mark för bostadsändamål, för 1 100 000 kronor.
‒ kommunen bekostar flytt av ledningar m.m. som ligger i den mark som
kommunen avser sälja till exploatören och som erfordras för att möjliggöra bostadsexploateringen.
‒ exploatören förbinder sig att upplåta mark för allmänna ledningar utan
ersättning.
I övrigt svarar exploatören för samtliga åtgärder som erfordras för bostadsexploateringen.
Överenskommelsen om fastighetsreglering reglerar ingenting utöver vad
som regleras i exploateringsavtalet utan har endast i syfte att ligga till grund
för fastighetsbildning.
Markpriset har förhandlats fram och motsvarar ca 3 400 kr/m2 eller motsvarande ca 2 600 kr/m2 BTA. Priset bedöms rimligt utifrån att marken
överlåts fri från belastningar, vilket motiverar att kommunen bekostar flytt
av ledningar mm. Anläggningarna som ska flyttas tillhör Varberg Energi
AB. Kostnaden för att flytta anläggningarna har beräknats till ca 340 000
kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2013, § 48.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2013/0046

Köpeavtal, fastigheten Lorensberg 18, parkeringsanläggning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‒

godkänna upprättat förslag till köpeavtal mellan kommunen och
Varbergs Fastighets AB varigenom kommunen överlåter fastigheten
Lorensberg 18 till Varbergs Fastighets AB för en köpeskilling om
150 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 28 januari 2013 lämnat
förslag till köpeavtal varigenom kommunen överlåter fastigheten Lorensberg 18 till Varbergs Fastighets AB för en köpeskilling om 150 tkr. Fastigheten Lorensberg 18 innehåller den allmänna parkeringsanläggningen belägen i kv. Lorensberg.
Fastigheten Lorensberg 18 innehåller en allmän parkeringsanläggning i två
plan med infart från Sveagatan och Östra Vallgatan.
Varbergs Fastighets AB har finansierat anläggandet av parkeringsanläggningen. Fastighetsbolaget äger sedan tidigare parkeringsanläggningarna i kv.
Kanngjutaren och Briggen.
Kommunfullmäktige har den 15 september 2009, § 97, beslutat att genom
gåva överlåta den del av kv. Kanngjutaren som nu utgör den allmänna
parkeringsanläggningen. Köpeskillingen för Lorensberg 18 motsvarar
kommunens kostnader för fastighetsbildning och administration vid
bildande av Lorensberg 18 och de gemensamhetsanläggningar som erfordras för drift och underhåll av de ytor och funktioner som de olika verksamheterna, boende, butiker och p-anläggningar, har gemensamt.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2013, § 52.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Varbergs Fastighets AB
Planeringskontoret
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Dnr KS 2013/0025

Remissvar, ansökan om tillstånd enligt lagen (1998:150) om
allmän kameraövervakning, Restaurang Sakura Thai
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 lämna följande synpunkter till länsstyrelsen angående Restaurang
Sakura Thais ansökan om allmän kameraövervakning:
 underlaget med kamerornas upptagningsområde och tekniska beskrivning är inte tillräckligt för att göra en bedömning ur integritetssynpunkt
 det finns inget i ansökan som tyder på att området är särskilt
brottsutsatt
 motiveringen till att lagring av bilder ska ske uppväger inte risken ur integritetssynpunkt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har begärt Varberg kommuns yttrande om Restaurang Sakura
Thais ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning. Restaurang
Sakura Thai har uppgett i ansökan att syftet med övervakningen är att förhindra brott av olika slag i restaurangmiljö. Alternativa åtgärder som restaurangen vidtagit i övervakningssyfte är larm och ordningsvakter.
Ansökan gäller tre fasta kameror i restaurang- och serveringsdel. Övervakningen ska bedrivas när restaurangen är stängd för allmänheten och när
personalen lämnat lokalerna. Bilder ska lagras och restaurangens ägare ska
ha tillgång till materialet. Anledningen till lagringen av bilder är för att
förebygga brott. Ljud ska inte lagras. Tydlig skyltning i minst A5-format
ska upplysa om att övervakning sker. Tillsammans med ansökan finns även
intyg om godkännande av kameraövervakning från anställd personal.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 januari 2013 föreslagit att lämna följande synpunkter till länsstyrelsen angående Restaurang
Sakura Thais ansökan om allmän kameraövervakning:
 underlaget med kamerornas upptagningsområde och tekniska beskrivning är inte tillräckligt för att göra en bedömning ur integritetssynpunkt
 det finns inget i ansökan som tyder på att området är särskilt brottsutsatt
 motiveringen till att lagring av bilder ska ske uppväger inte risken ur integritetssynpunkt.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2013, § 50.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Länsstyrelsen
Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
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Dnr KS 2012/0591

Arvoden Hallands hamnar AB och Hallands hamnar Varberg
AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
‒

anta arvoden för Varbergs kommuns ledamöter i Hallands hamnar AB
och Hallands hamnar Varberg AB enligt följande nivåer:

Hallands hamnar Varberg AB
Ordförande
2%
Vice ordförande
1%
Ledamot
0%

a/
a/
a/

Hallands hamnar AB
Ordförande
20%
b/
Ledamot
1%
a/
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkande
Jörgen Warborn (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta arvoden
för Varbergs kommuns ledamöter i Hallands hamnar AB och Hallands
hamnar Varberg AB enligt följande nivåer:
Hallands hamnar Varberg AB
Ordförande
2%
Vice ordförande
1%
Ledamot
0%

a/
a/
a/

Hallands hamnar AB
Ordförande
Ledamot

b/
a/

20%
1%

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I samband med att Hallands hamnar AB och Varbergs hamnar AB bildades
1 januari 2013 har personalutskottet tagit fram ett förslag till ersättningar
och arvoden till förtroendevalda i Hallands hamnar AB och Varbergs hamnar AB.
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Förslag om ersättningar och arvoden utgår från ”Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2011-2014”.
Varbergs kommun har arvode i förhållande till inkomstbasbelopp, IBB.
Yttrande
Personalutskottet har den 31 januari 2013, § 3, beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
‒ anta arvoden för Hallands hamnar AB och Hallands hamnar Varberg AB
enligt följande nivåer:
Hallands hamnar Varberg AB
Ordförande
2%
Vice ordförande
1%
Ledamot
0%

a/
a/
a/

Hallands hamnar AB
Ordförande
20%
b/
Vice ordförande
13%
b/
Ledamot
1%
a/
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Kf
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Dnr KS 2012/0502

Ansökan om bidrag till skrotning av fiskefartyget VG 108
Stensö
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 under förutsättning att det finns juridisk rättighet, bevilja AB Båtfjordens Hamn anslag på 50 000 kronor
 medlen utbetalas efter genomfört uppdrag
 upphäva arbetsutskottets beslut, § 455, den 6 november 2012
 medlen tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Tilläggsyrkande
Jeanette Qvist (s) yrkar att följande att-sats läggs till:
‒ medlen tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Jeanette Qvists
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Jeanette Qvists (S) yrkande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 6 november 2012, § 455, beslutat att bevilja AB
Båtfjordens Hamn anslag på 50 000 kronor för skrotning av fiskefartyget
VG 108. Enligt regelverket ska kommunstyrelsen fatta beslut i ärendet.
Ärendet tas därför upp till ny behandling i arbetsutskottet med förslag till
kommunstyrelsen.
AB Båtfjordens Hamn i Bua har kommit in med en ansökan om bidrag med
50 000 kronor från Varbergs kommun för skrotning av fiskefartyget VG 108
Stensö.
Fiskefartyget ligger i Båtfjordens hamn i Bua och ägarna tar inget ansvar för
båten som saknar värde och hamnen har ingen möjlighet att kräva ägarna på
pengar.
Kostnaden för skrotning och omhändertagande av miljöfarligt avfall beräknas till 260 000 kronor och hamnen saknar ekonomiska resurser och ansöker
om bidrag hos kommunen, Länsstyrelsen, Region Halland och SparbanksJusterandes sign
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stiftelsen. Man understryker att det är bråttom att fartyget tas om hand innan
det förliser och orsakar oönskade miljökonsekvenser.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 22 oktober 2012 föreslagit att
avslå AB Båtfjordens Hamns ansökan om 50 000 kronor för skrotning av
fiskefartyget VG 108 Stensö.
Ekonomikontoret har haft samråd med kommunekologen som inte ser att
Varbergs kommun har något ansvar att bidra med medel till skrotningen av
fartyget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2012, § 455, och då
kommit överens om följande:
 under förutsättning att det finns juridisk rättighet, bevilja AB Båtfjordens Hamn anslag på 50 000 kronor
 medlen utbetalas efter genomfört uppdrag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 februari 2013, § 72, och då
kommit överens om följande:
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 under förutsättning att det finns juridisk rättighet, bevilja AB Båtfjordens Hamn anslag på 50 000 kronor
 medlen utbetalas efter genomfört uppdrag
 upphäva arbetsutskottets beslut, § 455, den 6 november 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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AB Båtfjordens Hamn
Ekonomikontoret
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Ks § 32

Meddelanden
Dnr KS 2011/0286-15
Länsstyrelsens beslut den 28 januari 2013 att avslå överklagandena avseende detaljplan för Kärradals camping, Torpa-Kärra 5:5 m.fl.
Dnr KS 2011/0363-24
Länsstyrelsens meddelande den 7 februari 2013 att detaljplan för Mandarinen 1 och 2 m.fl., Bostäder vid Träslövsvägen har vunnit laga kraft.
Dnr KS 2011/0363-25
Kungörelse att detaljplan för Mandarinen 1 och 2 m.fl., Bostäder vid
Träslövsvägen har vunnit laga kraft.
Dnr KS 2013/0081
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut den 11 februari 2013 om
tillfällig överenskommelse om blandade platser, ensamkommande barn.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 27 november 2012,
4 december 2012, 11 december 2012, 18 december 2012 A-protokoll,
18 december 2012, 8 januari 2013, 15 januari 2013, 22 januari 2013,
5 februari 2013 A-protokoll, 5 februari 2013, 12 februari 2013 och den
19 februari 2013.
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll den 13 december 2012 och
den 31 januari 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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