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Ks § 128

Tema - fler bostäder för ökad attraktivitet
Planeringskontoret leder temadag med fokus på kommunens strategiska
mål, fler bostäder för ett attraktivare Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Ks § 129

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 Dagordningen ändras enligt följande:
 ärende 9, Kommunstyrelsens budget 2014, tas upp som ärende 4
 nytt ärende, Bildande av ett gemensamt utvecklingsbolag för
Varbergs kommun och dess näringsliv, tas upp som ärende 5
 information, Vision 2025, tas upp som ärende 6
 nytt ärende, Närvarorätt på kommunstyrelsens budgetberedning, tas
upp som ärende 23
 information från kommunstyrelsens förvaltning om pågående
rekrytering tas upp som ärende 24.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0283

Kommunstyrelsens budget 2014, Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna budgetförslaget som underlag för fortsatt budgetberedning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret presenterar förslag till budget för kommunstyrelsen och
dess verksamhet 2014, enligt följande fördelning:
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontor
 varav kommungemensamma kostnader
 varav driftbidrag Räddningstjänsten Väst
Centrum för livslångt lärande
Totalt
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

05 696 tkr
186 003 tkr
037 340 tkr
053 904 tkr
41 167 tkr
232 866 tkr

Kommunstyrelsens förvaltningar
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 131
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Dnr KS 2013/0379

Bildande av ett gemensamt utvecklingsbolag för Varbergs
kommun och dess näringsliv
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 tillsammans med föreningen Marknad Varberg driva ett gemensamt
utvecklingsbolag, med start 1 januari 2014
 utse tre ledamöter att ingå i en arbetsgrupp som ska ha till uppgift att
precisera hur det gemensamma bolaget och dess styrdokument ska
utformas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Harald Lagerstedt (C) yrkar att första att-satsen ändras till
 tillsammans med näringslivet i Varbergs kommun driva ett gemensamt
utvecklingsbolag med start 1 januari 2014.
I övrigt bifall till kommunledningskontorets förslag.
Jörgen Warborn (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag.
Nej-röst för bifall till Haralds Lagerstedts ändringsyrkande.
Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag med 12 röster för och 1 emot.
Ja röstar Jörgen Warborn (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Lena Andersson
(M), Micael Åkesson (M), Marianne Nord Lyngdorf (FP), Lilith Svensson
(KD), Ewa Klang (S), Inger Karlsson (S), Ulla Svenson (S), Jeanette Qvist
(S), Stefan Edlund (MP) och Jana Nilsson (S).
Nej röstar Harald Lagerstedt (C).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har i nära samarbete med det privata näringslivet i kommunen bedrivit näringslivsfrågor och turismnäring. Samarbetet har till stor
del varit baserat på ett avtal och föreningsbidrag till föreningen Marknad
Varberg. Föreningen har i sin tur bedrivit verksamhet genom sitt bolag
Marknad Varberg AB. Parterna har nu enats om att formalisera det
gemensamma arbetet på ett sätt som tydliggör parternas gemensamma vilja.
Detta sker nu genom bildandet av ett gemensamt utvecklingsbolag för
Varbergs kommun och dess näringsliv.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2013 föreslagit att
 tillsammans med föreningen Marknad Varberg driva ett gemensamt
utvecklingsbolag, med start 1 januari 2014
 utse tre ledamöter att ingå i en arbetsgrupp som ska ha till uppgift att
precisera hur det gemensamma bolaget och dess styrdokument ska
utformas.
Det är förvaltningens uppfattning att en gemensam bolagsbildning där
kommunen har det bestämmande inflytandet möjliggör ett fortsatt gynnsamt
samarbete mellan kommunen och det privata näringslivet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 augusti 2013, § 298, och då
kommit överens om att redovisa ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr 2011/0025

Information om Vision 2025
Kommunledningskontoret informerar om pågående arbete med Vision 2025
och rapporten från Kairos Future.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0156

Svar på motion om förbättrat kommunalt omhändertagande
av brottsutsatta personer
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Freddy Jensen (V) har i kommunfullmäktige den 19 mars 2013, 27, lämnat
motion där han föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten för kommunen att, inom kommunens verksamhet, hjälpa och stödja
brottsdrabbade kommuninvånare.
Socialnämnden har i yttrande den 20 juni 2013, § 128, föreslagit att motionen ska avstyrkas. I yttrandet anges att socialnämnden har ett ansvar att
verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och
hjälp. Den kunskap och erfarenhet av att möta människor i utsatta situationer, som socialtjänstens företrädare har, är viktig för att tillgodose brottsoffers behov av information och hjälp. Frivilligorganisationers arbete är ett
viktigt komplement till socialnämndens verksamhet, som dock inte fråntar
nämnden dess ansvar för insatserna och deras kvalitet. Då kommunen redan
idag arbetar aktivt med brottsutsatta föreslår nämnden att motionen
avstyrks.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 1 juli 2013 föreslagit,
med hänvisning till socialnämndens yttrande, att motionen avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 274.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 134
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Dnr KS 2012/0578

Svar på motion om begränsning av lastbilstrafik i Varbergs
centrum
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
‒

bifalla motionens första att-sats genom att ge hamn- och gatunämnden i
uppdrag att hantera frågan i det fortsatta arbetet med trafikstrategin

‒ avslå motionens andra att-sats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Jörgen Warborn (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jana Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med
8 röster för och 5 emot.
Ja röstar Jörgen Warborn (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Lena Andersson
(M), Micael Åkesson (M), Harald Lagerstedt (C), Marianne Nord Lyngdorf
(FP), Lilith Svensson (KD) och Stefan Edlund (MP).
Nej röstar Jana Nilsson (S), Ewa Klang (S), Inger Karlsson (S), Ulla
Svenson (S) och Jeanette Qvist (S).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jana Nilsson (S) har i kommunfullmäktige den 20 november 2012, § 153,
lämnat motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-08-27

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

11

‒ utreda hur och inom vilket område vi kan tidsbegränsa lastbilstrafiken i
innerstaden
‒ därefter genomföra tidsbegränsning av lastbilstrafik inom det område
som utredningen finner möjligt, så att lossning och lastning koncentreras
till tider då affärer och restauranger är stängda.
Motionären anser att det bästa hade varit om ett generellt förbud för lastbilstrafik kan införas i området innanför Vallgatorna, t.ex. efter kl.10 på
dagen. Samtidigt bör det finnas en tid då lastbilar tidigast får köra in och
påbörja lastning/lossning i centrum. Ett förslag är att lastning och lossning
kan koncentreras till tiderna mellan kl. 7 och kl. 10. Motionären anser att en
utredning bör kunna visa om vissa verksamheter behöver undantas eller om
tidsintervallet bör vara annorlunda än det föreslagna.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 14 juni 2013 föreslagit att
‒ motionen avslås
‒ hamn- och gatunämnden får i uppdrag att beakta intentionerna i motionen i det fortsatta arbetet med trafikstrategin.
De flesta nämnder, bolag och övriga intressenter är positiva till att en utredning om begränsningar av lastbilstrafiken i innerstaden genomförs. De
främsta motiven för en utredning är att trafiken bör koncentreras till de tider
då färre människor rör sig i området då detta skapar en mer välkomnande
stad. Flertalet lyfter dock fram att det kan uppstå vissa problem med en begränsning i trafiken, exempelvis föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnen att
förslaget ska kompletteras med avstegsprinciper för vissa verksamheter som
inte ska beröras av tidsbegränsningen. Det finns även förslag på att en begränsning bör nås frivillig väg snarare än genom regelverk.
Ett arbete med att ta fram en trafikplan/trafikstrategi pågår för närvarande på
hamn- och gatuförvaltningen. Strategin kommer bl.a. att beröra parkering
och godstransporter. Med anledning av detta arbete anser planeringskontoret
att resultatet från trafikstrategin bör inväntas innan begränsningar i lastbilstrafiken utreds ytterligare.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 juni 2013, § 254.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr 2013/0285

Bostadsarrenden i Apelviken
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 erbjuda arrendatorer till kommunalt ägda arrendetomter, upplåtna med
ändamålet fritidsändamål, i Apelviken, att friköpa sin arrenderätt
 uppdra åt planeringskontoret att beställa värdering av arrendetomter
inom detaljplan 325, Norra Apelviken.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Fritidshusen i Apelviken är uppförda på ofri grund med grund i arrenderätt.
Varbergs kommun arrenderar ut 297 tomter för ändamålet fritidsändamål i
området Apelviken.
Varbergs kommun har, sedan 2006, arbetat strategiskt för att marknadsanpassa arrendeavgifterna för bostadsarrenden på kommunal mark. Den
genomförda höjningen av arrendeavgiften för bostadsarrenden i Apelviken
har resulterat i många friköpsförfrågningar från arrendatorer i området.
Planeringskontoret lyfter frågan om försäljning av arrendetomterna i Apelviken med grund i de förfrågningar som inkommit och det faktum att
markanvändningen sedan länge har varit bestämd genom gällande detaljplaner.
Arrendetomterna avstyckas till egna fastigheter och erbjuds sedan arrendatorerna för friköp. Den som inte vill köpa sin arrendetomt, fortsätter arrendera den enligt rådande villkor.
Arrendetomterna släpps till friköp i olika etapper. Arrendetomterna inom
detaljplan 347 kommer att säljas i första omgången efter värdering.
Arrendetomter, inom detaljplan 255 och 341-1, som inte kan avstyckas till
egna fastigheter ska istället fastighetsbildas att omfatta hela det område som
är anspråkstaget av fritidshusbebyggelse.
Försäljning av arrendetomter inom detaljplan 341-1, 341-2 och 255 ska
föregås av en dagvattenutredning.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 maj 2013 föreslagit att
‒ försäljning av tomter upplåtna med arrende för ändamålet fritidsändamål
i Apelviken godkänns.
‒ planeringskontoret får i uppdrag att beställa värdering av arrendetomter
inom detaljplan 347, Norra Apelviken.
Apelviken är ett populärt fritidshusområde och ett välbesökt semestermål.
Varbergs kommun har arrenderat ut tomter för ändamålet sedan mitten av
60-talet och befäst markanvändningen genom de detaljplaner som upprättats. Även den fritidshusutredning som nyligen tagits fram, fastslår att
Apelviken fortsättningsvis ska ha karaktären av ett fritidshusområde.
Arrendenämnden har nyligen beslutat att ett förbud mot helårsboende i de
kontrakt som reglerar villkoren mellan kommun och arrendator, inte får användas. En förändring av fridshusområdet Apelvikens karaktär styrs således
helt genom de detaljplaner som har upprättats.
Det finns inget syfte för kommunen att, efter att markfrågorna kopplade till
spårområde och detaljplan för Apelviksstrand har konkretiserats, behålla
marken i sin ägo.
Arbetsutskottet har den 11 juni 2013, § 229, beslutat att återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 24 juli 2013 föreslagit att
 erbjuda arrendatorer till kommunalt ägda arrendetomter, upplåtna med
ändamålet fritidsändamål, i Apelviken, att friköpa sin arrenderätt
 planeringskontoret får i uppdrag att beställa värdering av arrendetomter
inom detaljplan 325, Norra Apelviken.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 266.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Kf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2013/0355

Begäran att överföra medel för fortsatt drift av Karl Gustav
Idrottshall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 utöka kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2014 med 150 tkr
 uppdra åt kultur-och fritidsnämnden att teckna avtal med Karl Gustavs
BK för att de överförda medlen ska tillfalla föreningen såsom bidrag.
Kommunstyrelsen beslutar att
 utöka kultur-och fritidsnämndens budgetram med 75 tkr för 2013
 kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkande
Jana Nilsson (S) yrkar att i tredje att-satsen ska ”och 150 tkr för 2014” tas
bort och ersättas med en ny att-sats som blir förslag till kommunfullmäktige
enligt följande:
 utöka kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2014 med 150 tkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jana Nilssons (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jana Nilssons (S) yrkande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 16 april 2013, § 40, beslutat att lägga ner Karl
Gustavs skola som grundskola från och med 1 juli 2013.
Kommunstyrelsen har den 26 mars 2013, § 35, beslutat att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att i dialog med Karl Gustavs BK skapa förutsättningar för fortsatt verksamhet för idrottshallen i Karl Gustav, se över
möjligheterna till alternativ användning av skollokalerna som kan bidra till
utvecklingen i Karl Gustav, samt ha en dialog med bygdelag m.fl. kring
utvecklingsfrågor i Karl Gustav.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Efter beslut i kommunfullmäktige den 18 oktober 1988, uppfördes idrottshallen av Karl Gustavs BK som byggherre med ett beviljat ränte- och
amorteringsfritt lån. Enligt avtal mellan föreningen och kultur och fritidsnämnden står föreningen för drift och underhåll av idrottshallen och erhåller
årliga bidrag om 40 tkr + 50 tkr. Bokningar av hallen administreras av kultur- och fritidsförvaltningen mot en avgift om 10 % av hyresintäkterna.
På grund av att skolans användning av idrottshallen upphör från och med
den 1 juli 2013 så minskar föreningens hyresintäkt med 150 tkr årligen vilket får konsekvenser för föreningens drift av idrottshallen.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 juli 2013 föreslagit att
 överföra 75 tkr från barn- och utbildningsförvaltningens budgetram till
kultur och fritidsförvaltningens budgetram för 2013 samt 150 tkr för
plan 2014
 uppdra åt kultur-och fritidsnämnden att teckna avtal med Karl-Gustavs
BK för att de överförda medlen ska tillfalla föreningen såsom bidrag.
Kontoret bedömer att föreningen bör kompenseras för hyresbortfallet för att
kunna fortsätta driva idrottshallen. Arbete pågår med föreningen och övriga
förvaltningar för att från 2015 och framåt få till långsiktig hållbar användning av idrottshallen och med det en bra grund för föreningens ekonomi.
Ärendet har samråtts och utarbetats tillsammans med ekonomikontoret, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 272.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret
Planeringskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0342

Namnsättning av ny ishall
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 den ishall som färdigställs under 2013 ska heta Varbergs Ishall.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs Fastighets AB har under 2012 och 2013 låtit upphandla och uppföra ny Ishall på Håstenområdet. Ishallen kommer invigas och driftsättas i
september 2013. I samband med snart aktuell invigning samt skyltning på
byggnader och vid vägar etc. behöver ishallen namnges.
Kultur- och fritidsnämnden har den 26 juni 2013, § 73, beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att den nya ishallen med placering i Håstenområdet ska
heta Varbergs Ishall.
Stadsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande den 10 juli 2013 tillstyrkt det
av kultur- och fritidsnämnden föreslagna namnet Varbergs Ishall på den nya
ishallen i Håstensområdet.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 16 juli 2013 föreslagit att den
ishall som färdigställs under 2013 ska heta Varbergs Ishall.
Ishallen är uppförd för att tillgodose behov från samtliga kommuninvånare
och kommer få besökare som inte är boende i kommunen. Med anledning av
detta bör ishallen benämnas Varbergs Ishall.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 272.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0338

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv
 reservering av överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010 tillåts i
Varbergs kommun
 resultatutjämningsreservens ingående balans år 2013 från åren 20102012 ska vara 212 223 tkr, i enlighet med beslutade riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ändringsyrkanden
Jana Nilsson (S) yrkar att femte punkten under rubriken God ekonomisk
hushållning i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv ändras till:
Varbergs kommun ska vara en attraktiv kommun genom att ha en god ekonomi och bra verksamhet.
Harald Lagerstedt (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med
7 röster för och 6 emot.
Ja röstar Jörgen Warborn (M), Ann-Charlotte Stenkil (M), Lena Andersson
(M), Micael Åkesson (M), Harald Lagerstedt (C), Marianne Nord Lyngdorf
(FP) och Lilith Svensson (KD).
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Nej röstar Jana Nilsson (S), Ewa Klang (S), Inger Karlsson (S), Ulla
Svenson (S) och Jeanette Qvist (S) och Stefan Edlund (MP).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa
betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter
under en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner som
tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Hanteringen ska
framgå av riktlinjer om god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska
besluta om.
Resultatutjämningsreserver gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att
täcka underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur.
Vid införandet finns en möjlighet att reservera medel avseende överskott
upparbetade under perioden 2010-2012 om fullmäktige beslutar om det
under 2013.
Varbergs kommun avser att utnyttja den nya lagstiftningen som medför
införande av kommunal resultatutjämningsreserv. Ett förslag till riktlinjer
för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserver
har tagits fram.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 3 juli 2013 föreslagit att
 anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv
 reservering av överskott upparbetade fr.o.m. räkenskapsåret 2010 tillåts i
Varbergs kommun
 resultatutjämningsreservens ingående balans år 2013 från åren 20102012 ska vara 212 223 tkr, i enlighet med beslutade riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 281.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0330

Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 fastställa hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn år 2014 och
tillsvidare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden har den 24 juni 2013, § 50, beslutat att till kommunfullmäktige för antagande lämnat förslag till reviderad hamntaxa för
Träslövsläges hamn.
Förslaget innebär en uppräkning från föregående års taxa med ca 3 %,
undantaget fasta båtplatser. För fasta båtplatser innebär förslaget en ökning
med ca 10 %.
Avgiften för vinteruppställning av båtar inom hamnområdet ökar med 28 %.
Arrendena är sedan tidigare beslut bestämda för 2013 och tillsvidare.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 283.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0331

Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 fastställa hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn år 2014 och tillsvidare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden har den 24 juni 2013, § 49, beslutat att till kommunfullmäktige för antagande lämnat förslag till reviderad taxa för
Varbergs hamn.
Förslaget innebär en uppräkning från föregående års taxa med ca 3 %
undantaget fasta båtplatser. För fasta båtplatser har en stegvis ökning för att
ligga i nivå med Getteröns småbåtsklubb fortsatt, skillnaden från föregående
års taxa innebär därför en ökning med mellan 7-24%.
Bogserbåtstaxan har tagits bort eftersom B/B Magnus, enligt fullmäktigebeslut den 16 oktober 2012 har övergått i Hallands Hamnar Varberg AB
ägo.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 284.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0052

Pensionsmedelspolicy
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 anta pensionsmedelspolicy för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har sedan 1998 avsatt medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning. Förvaltningen skall ge kommunen förbättrade möjligheter att på stabilt sätt kunna möta kommande pensionsutbetalningar och
likviditetsbelastning. Per den 30 april 2013 var det 195,4 mnkr avsatt och en
placerad volym om 167,1 mnkr.
Befintlig pensionsmedelspolicy är från den 19 januari 2010 och i den beskrivs det att en översyn gällande uppdatering ska göras minst vart fjärde år.
Under de senaste tre åren har det tillkommit nya lagar, regler, marknader,
produkter och ratingkriterier som påverkar förvaltningen och regler för detta
behöver inarbetas i policyn.
Policyn klarlägger förvaltningens förhållningssätt till rapportering, diskretionär förvaltning, mål, tillgångsslag, limiter och valuta. Den nya policyn
bygger på befintlig policys grund och värderingar, bl.a. med lågt risktagande
och ansvarsfulla placeringar, men är nu uppdaterad med marknadens nya
villkor.
Yttrande
Ekonomikontoret har med tjänsteutlåtande den 4 juli 2013 lämnat förslag till
en ny pensionsmedelspolicy. Den tydliggör vilka produkter och limiter som
accepteras och speglar dagens marknadsförhållande bättre. Dessutom beskrivs det hur kommunen strategiskt ska jobba med återlån av medel till
kommunens investeringsverksamhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 285.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0304

Permutation Stiftelsen Guldbröllopsminnet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 i enlighet med Stiftelselagen, § 6:1, för Stiftelsen Guldbröllopsminnet,
ändra föreskriften i urkund som anger att stiftelsens medel ska användas
för uppförande av ett sjukhem för lungsiktiga i Varberg, till att i stället
ange att stiftelsens kapital och avkastning ska användas till bidrag till
lungsjukas vård, företrädesvis lungsjuka hemmahörande i Varberg
 föreskrifterna ändras så att förvaltningen av stiftelsen handhas av egen
styrelse bestående av tre ledamöter som utses av kommunstyrelsen
 ansöka om godkännande av ändring hos Kammarkollegiet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Guldbröllopsminnet tillkom 1907 med syfte att användas för att
bekosta ett sjukhem för lungsiktiga i Varberg. Idag finns inget behov i
Varbergs kommun att uppföra ett sjukhem för lungsiktiga. Därför bör
ändamålet med stiftelsen ändras till att avse att ge bidrag till lungsjukas
vård, företrädesvis lungsjuka hemmahörande i Varberg.
Kapitalet i stiftelsen den 31 december 2012 uppgår endast till 548 842 kr,
avkastningen är endast 18 133 kr för 2012 och resultatet för 2012 är -7 577
kr. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål att ge
bidrag till lungsjukas vård ska kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt
och med anledning av detta bör kapital och avkastning få användas vid
utdelningar.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 14 juni 2013 föreslagit att
 i enlighet med Stiftelselagen, § 6:1, för Stiftelsen Guldbröllopsminnet,
ändra föreskriften i urkund som anger att stiftelsens medel ska användas
för uppförande av ett sjukhem för lungsiktiga i Varberg, till att i stället
ange att stiftelsens kapital och avkastning ska användas till bidrag till
lungsjukas vård, företrädesvis lungsjuka hemmahörande i Varberg
 föreskrifterna ändras så att förvaltningen av stiftelsen handhas av egen
styrelse bestående av tre ledamöter som utses av kommunstyrelsen
 ansöka om godkännande hos Kammarkollegiet.
Eftersom kommunstyrelsen har bildat stiftelsen kan inte stiftelsens förvaltning handhas av kommunstyrelsen.
Forts.
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Samråd har skett med auktoriserad revisor Anneli Kjellander-Johansson vid
PwC i Malmö.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 275.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0305

Permutation Ruth och Carl Eliassons naturskyddsstiftelse
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 i enlighet med Stiftelselagen, § 6:1, för Ruth och Carl Eliassons naturskyddsstiftelse ändra föreskriften i urkund och/eller stadgar som anger
att varje år ska hälften av avkastningen av det samlade kapitalet utgå till
ett ändamål som avser skydd och främjande av naturvård, djur- och
växtliv inom Varberg stads område och den andra hälften ska tillföras
kapitalet, till att i stället ange att stiftelsens kapital och avkastning ska
utgå till ett ändamål som avser skydd och främjande av naturvård, djuroch växtliv inom Varberg stads område
 ansöka om godkännande av ändring hos Kammarkollegiet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Ruth och Carl Eliassons naturskyddsstiftelse tillkom 1985. Kapitalet i stiftelsen den 31 december 2012 uppgår till 122 831 kr. Stiftelsens
avkastning uppgår till 4 059 kr för 2012 och till 5 038 kr för 2011. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en mycket liten
avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska
kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt. Med anledning av detta bör
även kapitalet få användas vid utdelningar.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 14 juni 2013 föreslagit att
 i enlighet med Stiftelselagen, § 6:1, för Ruth och Carl Eliassons naturskyddsstiftelse ändra föreskriften i urkund och/eller stadgar som anger
att varje år ska hälften av avkastningen av det samlade kapitalet utgå till
ett ändamål som avser skydd och främjande av naturvård, djur- och
växtliv inom Varberg stads område och den andra hälften ska tillföras
kapitalet, till att i stället ange att stiftelsens kapital och avkastning ska
utgå till ett ändamål som avser skydd och främjande av naturvård, djuroch växtliv inom Varberg stads område
 ansöka om godkännande hos Kammarkollegiet.
Samråd har skett med auktoriserad revisor Anneli Kjellander-Johansson vid
PwC i Malmö.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 276.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0306

Permutation Konung Oscar II:s stiftelse
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 i enlighet med Stiftelselagen, § 6:1, för Konung Oscar II:s stiftelse ändra
föreskriften i urkund som anger att den årliga avkastningen ska användas till att främja stiftelsens ändamål till att i stället ange att stiftelsens
kapital och avkastning skall användas till att främja stiftelsens ändamål
 ansöka om godkännande av ändring hos Kammarkollegiet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Konung Oscar II:s stiftelse tillkom 1889. Kapitalet i stiftelsen den
31 december 2012 uppgår till 106 242 kr. Stiftelsens avkastning uppgår till
3 467 kr för 2012. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget
ger en mycket liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att
stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt. Med
anledning av detta bör även kapitalet få användas vid utdelningar.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 14 juni 2013 föreslagit att
 i enlighet med Stiftelselagen, § 6:1, för Konung Oscar II:s stiftelse ändra
föreskriften i urkund som anger att den årliga avkastningen ska användas till att främja stiftelsens ändamål till att i stället ange att stiftelsens
kapital och avkastning ska användas till att främja stiftelsens ändamål
 ansöka om godkännande av ändring hos Kammarkollegiet.
Samråd
Samråd har skett med auktoriserad revisor Anneli Kjellander-Johansson vid
PwC i Malmö.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 277.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0307

Permutation Makarna Edvard och Josefina Nilssons stiftelse
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 i enlighet med Stiftelselagen, § 6:1, för Makarna Edvard och
Josefina Nilssons stiftelse ändra föreskriften som anger att den årliga
avkastningen ska användas till ”att främja fyra särskilda sinsemellan
likvärdiga huvudsyften, nämligen dels fattigvård, sjukvård och kunskapsförvärv, dessa tre syften till förmån för Grimetons kommun,
dels kristlig missionsverksamhet, på det sätt ifråga om samtliga syften, att ej några medel må användas för att göra inskränkningar uti
förpliktelser, som ändock lagligen åligger eller kan komma att åligga
kommunen eller det allmänna”, till att i stället ange att
 stiftelsens kapital och avkastning ska användas till att främja fyra
särskilda sinsemellan likvärdiga huvudsyften, nämligen dels fattigvård, sjukvård och kunskapsförvärv, dessa tre syften till förmån för Grimetons kommun, dels kristlig missionsverksamhet,
på det sätt ifråga om samtliga syften, att ej några medel må
användas för att göra inskränkningar uti förpliktelser, som
ändock lagligen åligger eller kan komma att åligga kommunen
eller det allmänna.
 för Makarna Edvard och Josefina Nilssons stiftelse i sin helhet
stryka föreskriften som lyder ”att av den behållna årsinkomsten ska
1/10 läggas till kapitalet intill detsamma uppgår till 80 000 kronor,
varefter överskottet användes på det sätt, i detta testamente finns
stadgat, och ska stiftelsen ständigt vidmakthållas till nämnda kapitalbelopp, varför om brist skulle uppstå, utdelning ej må äga rum förrän genom tillagda ränteinkomsten kapitalsumman åter är fylld”.
 ansöka om godkännande av ändring hos Kammarkollegiet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Makarna Edvard och Josefina Nilssons stiftelse tillkom via testamente 1921.
Kapitalet i stiftelsen den 31 december 2012 uppgår endast till 237 710 kr
och avkastningen för 2012 uppgår endast till 7 500 kr. Dessutom finns det i
stiftelsen ett fritt eget kapital den 31 december 2012 om 108 771 kr att dela
ut. Efter det att stiftelsen har delat ut det fria egna kapitalet kommer
stiftelsens tillgångar att vara än mer ringa och med det nuvarande ränteläget
kommer avkastningen att vara mycket låg. Den årliga avkastningen är för
låg för att stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredsställande
sätt samt för att täcka skäligt arvode för stiftelsens förvaltning och med
anledning av detta bör också kapitalet få användas vid utdelningar.
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Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 17 juni 2013 föreslagit att
 i enlighet med Stiftelselagen, § 6:1, beslutar kommunstyrelsen att för
Makarna Edvard och Josefina Nilssons stiftelse ändra föreskriften som
anger att den årliga avkastningen ska användas till ”att främja fyra särskilda sinsemellan likvärdiga huvudsyften, nämligen dels fattigvård,
sjukvård och kunskapsförvärv, dessa tre syften till förmån för Grimetons
kommun, dels kristlig missionsverksamhet, på det sätt ifråga om samtliga syften, att ej några medel må användas för att göra inskränkningar
uti förpliktelser, som ändock lagligen åligger eller kan komma att åligga
kommunen eller det allmänna”, till att i stället ange att stiftelsens kapital
och avkastning ska användas till att främja fyra särskilda sinsemellan
likvärdiga huvudsyften, nämligen dels fattigvård, sjukvård och kunskapsförvärv, dessa tre syften till förmån för Grimetons kommun, dels
kristlig missionsverksamhet, på det sätt ifråga om samtliga syften, att ej
några medel må användas för att göra inskränkningar uti förpliktelser,
som ändock lagligen åligger eller kan komma att åligga kommunen eller
det allmänna.
 för Makarna Edvard och Josefina Nilssons stiftelse i sin helhet stryka
föreskriften som lyder ”att av den behållna årsinkomsten ska 1/10 läggas
till kapitalet intill detsamma uppgår till 80 000 kronor, varefter överskottet användes på det sätt, i detta testamente finns stadgat, och ska
stiftelsen ständigt vidmakthållas till nämnda kapitalbelopp, varför om
brist skulle uppstå, utdelning ej må äga rum förrän genom tillagda ränteinkomsten kapitalsumman åter är fylld”.
 ansöka om godkännande av ändring hos Kammarkollegiet.
Samråd har skett med auktoriserad revisor Anneli Kjellander-Johansson vid
PwC i Malmö.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 278.
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Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-08-27

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 146

29

Dnr KS 2013/0308

Upphörande av Varbergs Sparbanks stiftelse för fria bad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 villkoren för avveckling av stiftelsen enligt Stiftelselagen, 6 kap § 5, är
uppfyllda
 förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ändamålet för Varbergs Sparbanks stiftelse för fria bad är att avkastningen
ska användas för kostnadsfri behandling vid Varbergs havsbad och kurort av
mindre bemedlade patienter från bankens verksamhetsområde. Stiftelsens
ringa tillgångar, 9 822 kronor den 31 december 2012, och det rådande ränteläget gör att avkastningen inte räcker till för att främja ändamålet med
stiftelsen samt till skäligt arvode för förvaltning av stiftelsen. Utdelning har
skett under 2009 av ett tidigare ackumulerat fritt eget kapital, men den
31 december 2012 har stiftelsen endast ett fritt eget kapital om 446 kronor
och för 2012 redovisar stiftelsen ett negativt resultat om - 243 kr. Stiftelsen
har inte några skulder.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 19 juni 2013 föreslagit att
 villkoren för avveckling av stiftelsen enligt Stiftelselagen, 6 kap § 5, är
uppfyllda
 förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda.
Samråd har skett med auktoriserad revisor Anneli Kjellander-Johansson vid
PwC i Malmö.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 279.
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Dnr KS 2013/0309

Upphörande av Carl Elmgrens planteringsstiftelse
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 villkoren för avveckling av stiftelsen enligt Stiftelselagen, 6 kap § 5, är
uppfyllda
 förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ändamålet för Carl Elmgrens planteringsstiftelse är att avkastningen ska
användas till planteringar av lövträd såsom björk och andra eller i allmänhet
till nämnda anläggnings, plantering å s.k. Påskaberget, vård och vidare
utveckling. Stiftelsens ringa tillgångar, 1 111 kr den 31 december 2012, och
det rådande ränteläget gör att avkastningen inte räcker till för att främja
ändamålet med stiftelsen samt till skäligt arvode för förvaltning av stiftelsen. Utdelning har skett under 2009 av ett tidigare ackumulerat fritt eget
kapital, men den 31 december 2012 har stiftelsen ett negativt fritt eget
kapital. Stiftelsen har inte några skulder.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 14 juni 2013 föreslagit att
 villkoren för avveckling av stiftelsen enligt Stiftelselagen, 6 kap § 5, är
uppfyllda
 förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda.
Samråd har skett med auktoriserad revisor Anneli Kjellander-Johansson vid
PwC i Malmö.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 280.
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Dnr KS 2013/0170

Valdistrikts- och valkretsindelning 2014
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 inte slå samman några valdistrikt
 kommunen även under nästa mandatperiod ska vara indelad i två valkretsar
 inte ändra antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige under nästa mandatperiod.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunen är skyldig att se över indelningen av valdistrikt och valkretsar
inför 2014 års val. Samma indelning i valdistrikt och valkretsar kommer att
gälla för både valet till Europaparlamentet och för valen till riksdagen,
kommun- och landstingsfullmäktige. Kommunfullmäktige ska besluta om
indelningen senast den 31 oktober 2013 och därefter fastställs den av länsstyrelsen senast den 1 december 2013.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 4 juni 2013 redovisat bestämmelser och indelningar i valdistrikt och valkretsar.
Valnämnden har den 31 maj 2013, § 1, föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att
 inte slå samman några valdistrikt
 kommunen även under nästa mandatperiod ska vara indelad i två valkretsar
 inte ändra antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige under nästa mandatperiod.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 augusti 2013, § 286.
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Dnr KS 2013/0298

Uppsägning av tecknat ramavtal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‒ tecknat leveransavtal med TDC avseende telefoni sägs upp till omedelbart upphörande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun tecknade i september 2010 avtal med TDC om leverans
av fasta och mobila operatörtjänster. Vid samma tillfälle tecknades likartat
avtal med Telenor Sverige. Avtalet med Telenor Sverige, som är en nyteckning av tidigare ramavtal, skulle vara i kraft fram till dess TDC kunde
leverera acceptabel täckningsgrad för mobiltrafik.
I tiden efter avtalstecknandet har Varbergs kommun ställt krav på TDC att
de ska åtgärda inomhustäckningen i ett flertal kommunala byggnader. TDC
har sagt sig kunna åtgärda detta mot extra ersättning. Eftersom avtalet tecknats med TDC med krav på inomhustäckning, utan extra kostnader, beslutar
kommunen nu att säga upp avtalet med TDC, vilket avtal aldrig varit
driftsatt.
Serviceförvaltningen har drivit frågan gentemot TDC.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 juni 2013, § 256.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0277

Remissvar, Hallands kulturplan 2014-2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 översända kommunledningskontorets yttrande daterat den 20 augusti
2013, som remissvar på Hallands kulturplan 2014-2016 från Varbergs
kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Region Halland har den 6 maj 2013 lämnat förslag till ny kulturplan för åren
2014–2016. Planen utgår från Hallands kulturplan 2011–2013 men är kompletterad, reviderad och uppdaterad för den nya perioden. Innehållet i planen
har tagits fram av regionens kulturförvaltning, Kultur i Halland, på uppdrag
av regionstyrelsen. Arbetet har gjorts tillsammans med de regionala
institutionerna Teater Halland, Hallands Konstmuseum, Hallands Kulturhistoriska museum och Kulturmiljö Halland och i dialog och samverkan
med kommuner, professionellt kulturliv och civilsamhällets företrädare.
Den preliminära kulturplanen remissbehandlas 6 maj till 20 augusti 2013.
Den 23 oktober 2013 fattar regionfullmäktige beslut om planen. Därefter
skickas den till Kulturrådet som underlag för statliga anslag till regional
kulturverksamhet.
Kommunstyrelsen har den 28 maj 2013, § 100, beslutat att berörda nämnder
ges möjlighet att yttra sig över kulturplanen senast den 20 augusti 2013.
Kulturplanen har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden, barnoch utbildningsnämnden och socialnämnden.
Socialnämnden har den 20 juni 2013, § 126 beslutat att anta förvaltningens
tjänsteutlåtande daterat 3 juni 2013 som sitt eget yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden har den 26 juni 2013, § 72 beslutat att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna till kommunstyrelsen för
fortsatt handläggning.
Kommunledningskontoret har i yttrande daterat 12 augusti 2013 lämnat
synpunkter på Halland kulturplan 2014-2016.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande har i delegationsbeslut den
19 augusti 2013 beslutat att ställa sig positiv till upprättad plan.
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Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 12 augusti 2013 föreslagit att
översända kultur- och fritidsnämndens yttrande daterat den 27 juni 2013,
socialnämndens yttrande daterat den 20 juni 2013 och kommunstyrelsens
yttrande daterat 12 augusti 2013 till Region Halland som remissvar på
Hallands kulturplan 2014-2016 från Varbergs kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2013, § 293, och då
kommit överens om att
 översända kommunledningskontorets yttrande daterat den 20 augusti
2013, som remissvar på Hallands kulturplan 2014-2016 från Varbergs
kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0380

Närvarorätt på kommunstyrelsens budgetberedning den
19-20 september 2013
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 Stefan Stenberg (C) får delta på budgetberedningen den 19-20 september 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Harald Lagerstedt och Christofer Bergenblock (C) kan inte delta på arbetsutskottets budgetberedning den 19-20 september 2013. Harald Lagerstedt
har därför ställt frågan om Stefan Stenberg (C) kan delta på överläggningarna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 augusti 2013, § 301.
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Ks § 152

Information från kommunstyrelsens förvaltning
Annbritt Ulfgren, kommundirektör, informerar om pågående rekrytering av
förvaltningschefer på kultur- och fritidsförvaltningen och hamn- och
gatuförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 153

Meddelanden
Dnr KS 2013/0168-27,28,30-34,37
Markförvaltarens delegationsbeslut den 13 juni, 27 juni och 2 juli 2013 om
grannemedgivande för Getkärr 6:44, Getterön 2:29, Ås-Bäck 1:2, Edaskans
15 och 16, Träslöv 37:1, Träslöv 2:1, Träslöv 9:28 och Tvååkers-Ås 2:8.
Dnr KS 2011/0721-53, 54
Mark- och miljödomstolens dom den 17 juni 2013 att detaljplan för
Björkängs Camping, Björkäng 1:5 ska stå fast och att överklagandena därmed ska avslås.
Kommunstyrelsens kungörelse att detaljplan för Björkängs Camping,
Björkäng 1:5 m.fl. har vunnit laga kraft den 17 juni 2013.
Dnr KS 2012/0512-20
Länsstyrelsens beslut den 24 juni 2013 om tillsyn enligt 11 kap 10 § PBL,
avseende detaljplan för Ankarskolan och ankarvallen, Tvååkers-Ås 1:86,
2:93, 3:9, 3:10, 3:11, 3:20 m.fl., Träslövsläge.
Dnr KS 2011/0113-17
Länsstyrelsens beslut den 3 juli 2013 om tillsyn enligt 11 kap 10 § PBL,
avseende detaljplan för Träslövsläge 6:5 m.fl., bostäder vid Sönnermarksvägen.
Dnr KS 2011/0966-21
Länsstyrelsen beslut den 4 juli 2013 att avslå överklagandena avseende
detaljplan för Ryttaren 17 och 18.
Dnr KS 2012/0500-10
Länsstyrelsens beslut den 3 juli 2013 om tillsyn enligt 11 kap 10 § PBL,
avseende detaljplan för kv. Mandeln.
Dnr KS 2011/0076-27
Mark- och miljööverdomstolens protokoll den 5 juli 2013, meddelar inte
prövningstillstånd, mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast
avseende detaljplan för Torpa-Kärra 7:28 m.fl.
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Dnr KS 2011/0286-21
Mark- och miljööverdomstolens protokoll den 5 juli 2013, meddelar inte
prövningstillstånd, mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast
avseende detaljplan för Torpa-Kärra 5:5 m.fl.
Dnr KS 2011/0966-22
Länsstyrelsens meddelande den 6 augusti 2013 till Mark- och miljödomstolen om överklagande av länsstyrelsens beslut att avslå överklagande om
antagande av förslag till detaljplan för Ryttaren 17 och 18.
Dnr KS 2011/0927-35
Länsstyrelsens beslut den 12 augusti 2013 om att avslå överklagande av
kommunstyrelsens beslut att anta detaljplan för del av kv. Kasematten 7.
Dnr KS 2013/0081-5
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut avseende överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i
Sverige, s.k. ensamkommande barn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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