Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2013-08-13

Plats och tid

Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-15.45

Beslutande

Jörgen Warborn (M)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Harald Lagerstedt (C)
Jana Nilsson (S)
Ewa Klang (S)

Övriga deltagare

Susanna Almqvist, markförvaltare, §§ 265, 266
Inga Andersson, utvecklingsledare, § 274
Stefan Andersson, MH-chef, § 264
Margareta Björsell, exploateringsing., §§ 267, 268
Sven-Göran Dahlberg, avdelningschef, §§ 268-271
Stefan Eglinger, hamn- och gatuchef, §§ 283, 284, 287
Agneta Gustafsson, ekonomisamordnare, §§ 275-280
Anna-Karin Jeppson, planarkitekt, § 267
Magnus Källström, avdelningschef, §§ 265-273
Patrik Linné, finansekonom, §§ 285, 288
Patrik Skoglund, infrastruktursamordnare, §§ 283, 284, 288
Britta Stribén, vice ordf. miljö- och hälsoskyddsnämnden, § 264
Lilith Svensson, ordf. miljö- och hälsoskyddsnämnden, § 264
Linda Svensson, kanslichef, § 286
Sofie Werdin, kommunsekreterare
Magnus Widén, ekonomichef, §§ 275-285, 288
Ann-Louice Östlund, budgetstrateg, §§ 281-285

Utses att justera

Jana Nilsson

Sekreterare

Sofie Werdin

Ordförande

Jörgen Warborn

Justerande

Jana Nilsson

Paragraf

1-38

264-289

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2013-08-13

2

BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

13 augusti 2013

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Sofie Werdin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2013-08-13

3

Ks au § 264

Information, Utredning om samverkan mellan kommunerna
i Halland
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen informerar om miljösamverkan på
miljö- och hälsoskyddsområdet i Hallands län.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0356

Detaljplan, brandstation i Tvååker 12:66, del av
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− återuppta detaljplaneläggning för del av fastigheten Tvååker 12:66.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den aktuella detaljplanen för brandstationen påbörjades 2009 i samband
med en utredning kring utveckling av Tvååkers idrottsplats, dnr
KS 2011/0269. Den yta som skulle planläggas för räddningsstjänstens
ändamål, visade sig även vara ett möjligt läge för idrottsföreningens
konstgräsplan varför detaljplanearbetet avbröts. Planeringskontoret har
därefter fått i uppdrag att vidare utreda alternativa lokaliseringar för en
brandstation i Tvååker.
Räddningstjänsten har tillsammans med planeringskontoret gjort en prioriteringsordning med utgångspunkt i verksamhetens behov. Då en snabb och
lättillgänglig utryckningsväg nära E6 har högsta prioritet, liksom att brandmännen har kort väg till stationen vid larm, är läget inom Tvååker 12:66 det
bästa för verksamheten. Bland de övriga alternativ till placering för brandstationen som gemensamt tagits fram, finns inget område som kommunen
har direkt åtkomst till. Fastigheten Tvååker 12:66 ägs däremot av kommunen.
Tvååkers idrottsförening har under 2012 anlagt en konstgräsplan inom redan
utnyttjat område för idrottsändamål, varför de inte längre har några anspråk
till det område som detaljplanen berör.
Bland de synpunkter som inkommit under detaljplanearbetet 2009, har frågan om trafiksäkerheten i området lyfts fram speciellt. Arbetet med att tillskapa en cirkulationsplats samt en gång och cykelväg längs Fastarpsvägen
har initierats. Detta utbyggnadsprojekt ska ske parallellt med detaljplaneläggningen av brandstationstomten. Projektets finansiering utreds gemensamt av Varbergs kommun och Trafikverket.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 22 juli 2013 tillstyrka detaljplaneläggning av del av fastigheten Tvååker 12:66 för ändamålet brandstation.
Kontoret bedömer att en planläggning av, del av, fastigheten Tvååker 12:66
är det alternativ som bäst uppfyller de kriterier som räddningstjänsten preciserat för en fortsatt verksamhet i Tvååker.
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De synpunkter kring trafiksäkerheten i området som tidigare framkommit i
plansamråd, kommer att beaktas i planeringen av cirkulationsplats/gång och
cykelväg längs Fastarpsvägen.
Tvååkers Idrottsförening har inga intressen i markytan, då en konstgräsplan
nu anläggs inom eget område.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0285

Bostadsarrenden i Apelviken
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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.
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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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Ks
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Dnr KS 2011/0119

Yttrande över samrådshandling, Detaljplan för bostäder på
Träslöv 30:1, Getakärr 6:18 m.fl.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har för samrådsyttrande överlämnat förslag till
detaljplan för Träslöv 30:1, Getakärr 6:18 m.fl., samrådsbeslut den 19 juni
2013.
Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra uppförande av en blandad
bostadsbebyggelse, villor, kedjehus och flerbostadshus.
Exploatören Derome Hus AB har ansökt om planbesked och beviljats planprövning den 15 augusti 2011.
I området finns ett så kallat arboretum, en trädsamling som är beskriven i
planbeskrivningen under Mark och vegetation. De träd som bedöms ha livskraft och värde kommer att tas till vara och eventuellt flyttas.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 juli 2013 föreslagit att
− innan detaljplanen skickas ut för granskning ska utfarten mot lokalgata i
detaljplan från den 29 maj 2006 vara beslutad för utbyggnad
− dagvattenhanteringen ska vara godkänd av Vatten & Miljö i Väst AB,
VIVAB
− barn- och utbildningsförvaltningens synpunkter angående lämplighet
och storlek av fastighet för verksamhetens behov ska godkännas av
barn- och utbildningsförvaltningen
− planbeskrivningen förtydligas med att exploateringsavtal ska vara tecknat innan detaljplanen antas.
I kommunens översiktsplan, ÖP 2010 fördjupning av stadsområdet, anges
att området ligger inom blandad bebyggelse.
Eftersom förslaget till detaljplan säger att kommunen ska vara huvudman
för allmänna platser inom planområdet medför den en skyldighet för kommunen att anlägga lokalgator och parkområde.
För att säkerställa kostnaderna för utbyggnaden ska planbeskrivningen förtydligas med att ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och
exploatören innan detaljplanen antas.
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Exploateringsavtalet ska bl.a. reglera att mark som tillförs kommunens fastighet för allmänplats ska ske utan ersättning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2013/0006

Exploateringsavtal, Äppelträdet 17
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 18 juni 2013 lämnat förslag
till avtal mellan kommunen och Svenska McDonald’s AB avseende exploatering av mark för utökad verksamhet inom fastigheten Äppelträdet 17.
Avtalet avser exploatering av Äppelträdet 17 enligt förslag till detaljplan för
Äppelträdet 17, upprättad den 16 maj 2012, reviderad den 13 september
2012. Avtalet reglerar kostnader för omläggning av GC-väg, överlåtelse av
kommunal mark, lantmäteriåtgärder samt ledningsrättsåtgärder.
Separata avtal för marköverlåtelse och upplåtelse av mark för ledningsrätt
tecknas för att ligga till grund för fastighetsbildning.
Svenska McDonald’s AB erlägger 143 000 kronor för den kommunala mark
som ska överföras till fastigheten Äppelträdet 17, motsvarande 275 kr/m2.
Som ersättning för exploateringsområdets del i kommunens nedlagda och
beräknade kostnader för omläggning av GC-väg inom exploateringsområdet
erlägger exploatören 387 520 kronor.
Kommunen kommer inte belastas av kostnader till följd av exploateringen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2013/0366

Exploateringsavtal, Galten 6
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− godkänna upprättat exploateringsavtal avseende exploatering av mark
för bostäder inom fastigheten Galten 6.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 5 augusti 2013 lämnat förslag till avtal mellan kommunen och Derome Hus AB avseende exploatering av mark för bostäder inom fastigheten Galten 6.
Avtalet avser exploatering av Galten 6 enligt förslag till detaljplan upprättad
den 20 juni 2012, reviderad den 4 oktober 2012 samt den 16 april 2013.
Avtalet reglerar kostnader för avåkningsskydd utmed Västkustvägen.
Kostnaden för avåkningsskyddet är beräknad till ca 60 000 kronor. Derome
Hus AB ska ställa säkerhet, uppgående till 80 000 kronor, innan kommunen
undertecknar avtalet.
I övrigt krävs inga ytterligare åtgärder av allmänna anläggningar och kommunen kommer inte belastas av kostnader till följd av exploateringen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Dnr KS 2013/0359

Hyresavtal idrottslokal Sparbanken Wictory Center
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− godkänna upprättat förslag till hyresavtal mellan Warberg Innebandy
Center AB, WIC, och Varbergs kommun, varigenom kommunen hyr
Plan C under vardagar kl. 08:00–16:00 mot en årlig kostnad om 500 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 23 juni 2009, § 122, beslutat att i ärendet om
WIC:s begäran om kommunal mark och kommunal borgen för uppförande
av ett antal inomhusplaner utfärda en avsiktsförklaring med följande innehåll :
/.../ Varbergs kommun säkerställer ett driftbidrag alternativt hyresintäkt till
WIC om maximalt 500 000 kronor per år. /.../
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 juli 2013 föreslagit att godkänna upprättat förslag till hyresavtal mellan Warberg Innebandy Center
AB, WIC och Varbergs kommun, varigenom kommunen hyr Plan C under
vardagar kl. 08:00–16:00 mot en årlig kostnad om 500 tkr.
Hyresavtalet föreslås gälla fr.o.m. den 1 juli 2013 tillsvidare med en uppsägningstid om nio månader.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Serviceförvaltningens fastighetsavdelning
Planeringskontoret
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2013/0355

Begäran att överföra medel för fortsatt drift av Karl-Gustav
Idrottshall
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att
− uppdra åt kultur-och fritidsnämnden att teckna avtal med Karl-Gustavs
BK för att de överförda medlen ska tillfalla föreningen såsom bidrag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
− utöka kultur-och fritidsnämndens budgetram med 75 tkr för 2013 och
150 tkr för 2014
− kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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.
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.
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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
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0342

Namnsättning av ny ishall
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Dnr KS 2013/0341

Information om Naturvårdsverkets erbjudande till Varbergs
Kommun om att förvärva Vandrarhemmet på Vendelsö
Planeringskontoret informerar om Naturvårdsverkets erbjudande till
Varbergs kommun om att förvärva vandrarhemmet på Vendelsö.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Naturvårdsverket har i förfrågan den 2 juli 2013 erbjudit kommunen att förvärva vandrarhemmet på Vendelsö såsom egen fastighet.
Kommunen erbjuds förvärva vandrarhemmet genom den förköpsrätt som
finns för kommuner när statliga verk och myndigheter avyttrar fast egendom.
Vendelsö utgörs av fem fastigheter varav fyra stycken är avstyckade och
privatägda fritidshusfastigheter. Den femte och resterande fastigheten
Vendelsö 1:3 ägs av Naturvårdsverket och utgör återstoden av ön inkl. den
mark där vandrarhemmet och tillhörande ekonomibyggnader är belägna.
Norra delen av ön utgör naturreservat och för resterande del är naturreservat
under inrättande. Vandrarhemmet upplåts genom lokalhyresavtal och verksamheten drivs i privat regi.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0156

Svar på motion om förbättrat kommunalt omhändertagande
av brottsutsatta personer
Beslut
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0304

Permutation Stiftelsen Guldbröllopsminnet
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 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.
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Dnr KS 2013/0305

Permutation Ruth och Carl Eliassons naturskyddsstiftelse
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 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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Dnr KS 2013/0306

Permutation Oscar II:s stiftelse
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 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.
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Dnr KS 2013/0307

Permutation Makarna Edvard och Josefina Nilssons stiftelse
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 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
Stiftelsen 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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 279

Sammanträdesprotokoll
2013-08-13

24

Dnr KS 2013/0308

Upphörande av Varbergs Sparbanks stiftelse för fria bad
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 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
skall 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.
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Dnr KS 2013/0309

Upphörande av Carl Elmgrens planteringsstiftelse
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 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.
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Dnr KS 2013/0338

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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 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, bra verksamhet och låg kommunalskatt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive ändringsyrkanden och finner
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Harald Lagerstedts (C) yrkande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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.
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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.
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Dnr KS 2013/0339

Begäran om utökad investeringsbudget till inventarieanskaffning, barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 4 juli 2013 föreslagit att utöka
barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2013/0330

Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2014
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0331

Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2014
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0052

Pensionsmedelspolicy
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0170

Valdistrikts- och valkretsindelning 2014
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 287

Information
Hamn- och gatuförvaltningen informerar om drivmedelsstationen vid
Getteröns småbåtshamn.
Hamn- och gatuförvaltningen har tillsammans med Getteröns Småbåtshamn
åtgärdat brister på drivmedelsstationen, det finns nu tillgång till diesel, fler
åtgärder krävs för bensin.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 288

Information från kommundirektören och kommunstyrelsens
förvaltning
Kommundirektören informerar om
− pågående rekrytering.
− Vision 2025 och pågående arbete.
− inbjudan till EU-träff i Kungsbacka den 22-23 augusti 2013.
− certifiering av företagslots.
Ekonomikontoret informerar om
− reviderad finanspolicy för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 289

Meddelanden
Dnr KS 2013/0023-9
Sjuhärads kommunalförbunds direktionsprotokoll den 30 maj 2013.
Dnr KS 2013/0023-8
Sjuhärads kommunalförbunds protokollsutdrag den 30 maj 2013 om budgetuppföljning efter april 2013 Sjuhärads kommunalförbund.
Dnr KS 2013/0112-11
Samordningsförbundets Halland protokoll den 14 juni 2013.
Dnr KS 2013/0101-27
Länsstyrelsens beslut den 18 juni 2013 om invändig renovering av Skällinge
kyrka.
Dnr KS 2013/0101-28
Länsstyrelsens beslut den 18 juni 2013 om arbeten på Lindbergs kyrkogård.
Dnr KS 2013-0101-29
Länsstyrelsens beslut den 18 juni 2013 om arbeten på Valinge kyrkogård.
Dnr KS 2013/0083-25
Hamn- och gatunämndens protokollsutdrag den 24 juni 2013 om månadsuppföljning efter maj 2013.
Dnr KS 2013/0101-32
Länsstyrelsens beslut den 24 juni 2013 om klimatförbättrade åtgärder och
fasadarbeten på Gödestads kyrka.
Dnr KS 2012/0633-4
Boverkets rapport den 25 juni 2013 om Bostadsmarknaden 2013-2014.
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Dnr KS 2013/0101-33
Länsstyrelsens beslut den 26 juni 2013 om förundersökning i form av
schaktningsövervakning i samband med byggnation inom Raä 27:1,
Getakärr 3:62.
Dnr KS 2013/0101-34
Länsstyrelsens beslut den 26 juni 2013 om särskild arkeologisk utredning
inför detaljplaneläggning, Getakärr 5:1 och 6:17.
Dnr KS 2013/0633-3
Länsstyrelsens rapport den 26 juni 2013 om bostadsmarknaden 2013, Hallands län.
Dnr KS 2013/0336-1
Länsstyrelsens beslut den 26 juni 2013 om anmälan om rensning av vattendragen Harabäcken, Gamlaå, Horsabäcken, dike mellan Grimeton 7:9 och
18:8 samt partiell rensning av Himleån 104 Himleåns vattensystem, allt
inom Himle övre kanalbolag.
Dnr KS 2013/0101-35
Länsstyrelsens beslut den 27 juni 2013 om tillstånd till arkeologisk forskningsundersökning av lämningar efter det medeltida Ås Kloster, Raä 190,
Åskloster 1:1.
Dnr KS 2013/0048-16
Länsstyrelsens beslut den 1 juli 2013 om tillstånd att fånga fladdermöss
inom naturreservat i Halmstad och Varbergs kommuner.
Dnr KS 2012/0089-15
Länsstyrelsens beslut den 3 juli 2013 om ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 11 § miljöbalken för intrång i åkerholme och stenmurar på fastigheterna Tvååkers-Ås 1:86, 2:3, 3:10 och 3:11.
Dnr KS 2013/0336-2
Länsstyrelsens beslut den 3 juli 2013 om anmälan om rensning av Horsabäcken inom Horsabäckens kanalbolag enligt inkommen karta, 104
Himleåns vattensystem.
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Dnr KS 2012/0492-5
Jordbruksverkets beslut den 5 juli 2013 om ansökan om tillstånd enligt jordförvärvslagen.
Dnr KS 2013/0351-1
Länsstyrelsens beslut den 11 juli 2013 om ansökan om ny plats att anlägga
musselodling.
Dnr KS 2012/0089-16
Länsstyrelsens beslut den 12 juli 2013 om ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 11 § miljöbalken för att ta bort en
stenmur på fastigheten Spannarp 5:12.
Dnr KS 2012/0492-7
Jordbruksverkets yttrande den 12 juli 2013 om överklagat beslut i jordförvärvsärende.
Dnr KS 2011/1026-2
Länsstyrelsens beslut den 12 juli 2013 om anmälan om rensning av Skuttran
och biflöden inom Skuttaåns vattenavledningsföretag enligt inkommen karta
105:1 Viskans/Skuttrans vattensystem.
Dnr KS 2013/0101-37
Länsstyrelsens beslut den 16 juli 2013 om minneslund på Östra kyrkogården, Varbergs kommun.
Dnr KS 2012/0512-24
Riksantikvarieämbetets rapport den 17 juli 2013 om arkeologisk utredning
över Tvååker 2:3, invid Raä 192 och 193.
Dnr KS 2011/0508-11
West Swedens kallelse till extra föreningsstämma den 31 oktober 2013.

Dnr KS 2013/0360-1
Länsstyrelsens beslut den 18 juli 2013 om föreläggande om försiktighetsmått vid rensning av sjön Dran inom avrinningsområde 105, Viskan, efter
anmälan enligt 11 kap. 15 § miljöbalken, Viskans Sänkningsföretag 1917.
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Dnr KS 2013/0048-17
Länsstyrelsens beslut den 19 juli 2013 om anmälan för samråd enligt 12
kap. 6 § miljöbalken om anläggande av skogsbilväg på fastighet Haksered
1:7.
Dnr KS 2013/0048-18
Länsstyrelsens beslut den 25 juli 2013 om anmälan för samråd enligt 12
kap. 6 § miljöbalken angående nedgrävning av markkabel och rasering av
luftledning mellan Kullagård och Älgaslätt.

Dnr KS 2013/0048-19
Länsstyrelsens beslut den 25 juli 2013 om ansökan och tillstånd för att
anordna cykeltävling och framföra motorfordon inom naturreservaten
Skärbäck, Toppbjär och Nabben.
Dnr KS 2011/0223-24
Dom från Hovrätten för Västra Sverige den 2 augusti 2013 om befriande av
kommunens skyldighet att betala ersättning för inkassokostnader, påminnelseavgift och rättegångskostnader i tingsrätten i mål nr FT 2188-13, Agenda
21 Info HB, Gävle.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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