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Dnr KS 2012/0400

Svar på motion om att göra Varberg till en Wikipediastad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 18 september 2012,
§ 112, lämnat motion om att uppdra kommunstyrelsen att påbörja arbetet
med att göra Varberg till en Wikipediastad genom att placera ut QR-koder
på intressanta byggnader, platser och i samband med arrangemang.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 4 april 2014 avstyrkt
motionen men att möjligheten att använda QR-koder bör beaktas i det fortsatta arbetet med att förbättra informationen till invånare, företagare och
besökare i Varbergs kommun.
Det finns idag flera vägar att hitta information om Varbergs kommun.
Kommunledningskontorets bedömning är att informationen till såväl besökare som invånare har förbättrats väsentligt med både ny webbplats och vad
marknadens aktörer erbjuder.
Under 2012 inleddes ett omfattande arbete för att förnya Varbergs webbplats till att bli den självklara besökspunkten för invånare, företag och besökare. Förändringen innefattade arbete med målgruppsanalys, en förnyelse av
innehåll och struktur för att öka tillgängligheten.
Ett projekt för att öka tillgängligheten till kommunens tjänster för självservice har bedrivits under samma period. Syftet har varit att stödja olika
målgrupper med angelägna självservicetjänster som kan utföras oavsett tid
och plats. En av de prioriterade målgrupperna har varit besöksnäringen.
Insikten om att mobiltelefoner och läsplattor i mycket stor utsträckning
används för att nå information har varit en grundförutsättning för
utvecklingen av den nya systemplattformen. Systemet har utformats så att
dessa villkor har uppfyllts.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Dnr KS 2014/0194

Medel för reparation av pirhuvuden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hamnens pirhuvuden utgör en mycket viktig anläggningsdel för hamnens
funktion. Pirhuvuden byggdes i mitten av 1990-talet och syftet är att minska
vågbildningen inne i hamnen och säkra maximal bredd på farleden.
Pirhuvudena är rostangripna och har lagats provisoriskt. Skicket är mycket
dåligt och arbetet med utbyte behöver genomföras så snart som möjligt.
Kostnaden har uppskattats till 20 mnkr.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 2 april 2014 föreslagit att
 tillskjuta investeringsmedel till Hamn- och gatunämnden under 2014
med 20 mnkr för att säkerställa pirhuvudenas funktion
 ge hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag att upphandla entreprenör för
arbetet.
Hamnavdelningen är en egen resultatenhet och är intäktsfinansierat av bland
annat fartygsavgifter och har ingen budgetram. Intäkterna bör finansiera
kapitalkostnaderna för investeringen och nämnden bör därför inte få särskild
kapitalkostnadstäckning för investeringen.
På sammanträdet kommer arbetsutskottet överens om att
 återremittera ärendet
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:

Justerandes sign

Ekonomikontoret
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Dnr KS 2014/0214

Begäran om utökning av servicenämndens investeringsbudget till Mariedalsskolans kök
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 utöka servicenämndens investeringsbudget för 2014 med 900 tkr för att
täcka de ökade kostnaderna för anpassning av Mariedalsskolans kök.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Mariedalsskolan ändrades till en F-3 skola från hösterminen 2013. Köket
behöver anpassas till en verksamhet som även omfattar frukost och mellanmål för ett större antal elever och arbetet har under det gångna läsåret utförts
med en provisorisk lösning.
Åtgärder som behöver genomföras är bland annat installation av en tunneldiskmaskin och att kökets yta ökas genom att ta ner en vägg mot ett kontor.
Kontorsdelen som ska bli kök måste våtrumsanpassas och få ett särskilt
golv. Ventilationen ska anpassas i de ombyggda utrymmena. Anpassningarna är kostnadsberäknade till 900 tkr och skrivs av på 15 år och innebär en
hyresökning för barn- och utbildningsförvaltningen med 62 tkr per år.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 4 april 2014 föreslagit att utöka
servicenämndens investeringsbudget för 2014 med 900 tkr för att täcka de
ökade kostnaderna för anpassning av Mariedalsskolans kök.
Den utökade investeringsbudgeten för servicenämnden innebär ingen extra
kapitalkostnadstäckning eller driftkostnad, då verksamheten är intäktfinansierad och kostnaderna för hyran ingår i barn- och utbildningsnämndens
budget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0210

Månadsrapport januari-mars 2014 – kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för januari-mars 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Av månadsrapporten framgår om det finns avvikelser mot planerad verksamhet, det ekonomiska läget för drift och investeringar samt personalstatistik. Rapporten är ett komplement till tertial- delårs- och helårsuppföljningen.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 10 april 2014 föreslagit att
kommunstyrelsens månadsrapport för januari-mars 2014 godkänns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0226

Månadsrapport januari-mars 2014 – Varbergs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna Varbergs kommuns månadsrapport för januari-mars 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämnderna har skickat sina månadsrapporter till ekonomikontoret som
sammanställt dem till en rapport för Varbergs kommun med tillhörande
övergripande kommentar.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 11 april 2014 föreslagit att
Varbergs kommuns månadsrapport för januari-mars 2014 godkänns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0021

Lednings- och informationsplan inför och vid särskilda och
extraordinära händelser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 anta förslag till Lednings- och informationsplan
 Lednings- och informationsplanen ersätter Krisinformationsplan, antagen i kommunstyrelsen den 15 december 2009, § 252.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I Strategi för risk- och krishantering, antagen av kommunfullmäktige den
18 december 2012, § 186, finns övergripande inriktningar och mål för
kommunens arbete före, under och efter en särskild eller extraordinär händelse. I föreslagen lednings- och informationsplan beskrivs hur kommunen
ska organiseras och hur ansvar, roller och uppgifter fördelas mellan olika
funktioner vid en händelse för att angivna mål och inriktningar ska uppnås.
Lednings- och informationsplanen riktar sig främst till koncernledningsgruppen och dess samordningsstab. Förvaltningarna och kommunala bolag
ansvarar för interna riktlinjer och för hur de organiserar och hanterar krishantering inom egen verksamhet. Särskilda riktlinjer reglerar stabsarbetet
samt kommunens stödfunktioner POSOM och Trygghetsplatser/Mottagningsplatser. Vid hantering av en händelse finns mer operativt stöd och till
planen tillhörande befattningskort, åtgärdskalendrar och checklistor.
Enligt planen ges kommunens Tjänsteman i beredskap, TIB, mandat att
initiera stab och genomföra initiala åtgärder i väntan på beslut från
kommundirektör.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 14 januari 2014 föreslagit att
 förslag till Lednings- och informationsplan antas
 Lednings- och informationsplanen ersätter Krisinformationsplanen.
Det finns ett behov av ett nämndsöverskridande dokument, bland annat för
att fastställa mandat och nivåer på beredskap. Vidare instruktioner för staben med detaljer om hur staben arbetar föreslås även i fortsättningen fastställas av kommundirektör.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2014-04-15

9

Utöver krisledningsnämnd och kommundirektör ges berörd förvaltningsoch bolagschef mandat att avgöra om en händelse ska definieras som extraordinär. Krisledningsnämnden avgör liksom tidigare, och enligt lag, om de
ska träda i kraft eller inte vid en extraordinär händelse och om den ska
överta andra nämnders ansvarsområden.
Kommunen har sedan årsskiftet en ny funktion, Tjänsteman i beredskap,
TIB. Med TIB vill kommunen säkerställa att kommunen alltid kan nås och
nödvändiga åtgärder initieras, oavsett tid på dygnet eller veckodag. I den
nya planen beskrivs mandatet för TIB att initiera kommunens organisation
vid en händelse, planen tydliggör kraven på tillgänglighet, mandat och
ansvar.
Kommunen har ansvar för krisledning medan Räddningstjänsten Väst ska
stödja kommunen med risk- och krishantering. Målet är att planen tydliggör
kommunens ansvar och att Räddningstjänsten Väst ges i uppdrag att stödja
de ansvariga med uppgifter före, under och efter en händelse.
Förslaget har arbetats fram av Räddningstjänsten Väst tillsammans med
kommunledningskontoret och har baserats på delar av nu gällande Krisinformationsplan.
Arbetsutskottet har den 4 februari 2014, § 34, beslutat återremittera ärendet.
Kommunledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 24 mars 2014 föreslagit att
 anta förslag till Lednings- och informationsplan
 Lednings- och informationsplanen ersätter Krisinformationsplanen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0190

Ringhalsberedskapen - upprättande av mottagningsplats
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 Sparbankshallen ersätter Håstensskolan som arena för upprättande av
mottagningsplatser avseende Ringhalsberedskapen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Vid radiologiskt utsläpp med markbeläggning eller enbart vid utsläppsrisk,
kan Länsstyrelsen besluta om utrymning av den inre beredskapszonen vid
Ringhals kärnkraftverk. Utrymningsbeslutet kan även gälla andra områden.
Kommunen deltar i upprättandet av mottagningsplats tillsammans med
övriga aktörer.
Nuvarande beredskapsanläggning, Håstensskolan, uppfyller inte de krav
som ställs på ändamålsenliga mottagningsplatser i frågan om bland annat
storlek, teknisk utrustning, parkeringsmöjligheter och omklädningsrum. Av
denna anledning genomförde Länsstyrelsen i Halland en utrymningsövning
den 24 oktober 2013. Målet för övningen var att se om Sparbankshallen är
lämplig som mottagningsplats. Övningsdeltagarna var Räddningstjänsten
väst, Varbergs kommun, Länsstyrelsen i Hallands län, Försvarsmakten,
Polismyndigheten, Göteborgs universitet- avdelning för radiofysisk, samt
observatörer från Marks och Kungsbacka kommuner.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 mars 2014 föreslagit
att Sparbankshallen ersätter Håstensskolan som arena för upprättande av
mottagningsplatser avseende Ringhalsberedskapen.
Efter utvärdering av utrymningsövning föreslår samtliga deltagande instanser att Sparbankshallen ersätter Håstensskolan som arena för upprättande av
mottagningsplatser.
Fördelarna med Sparbankshallen är bland annat arenans storlek, omklädnings- och duschutrymmen, flera kontorsrum samt andra lokaler som
behövs för mottagningsplatsens funktioner, storkök samt stora parkeringsytor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0165

Remissvar - Kollektivtrafikplan 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 överlämna planeringskontorets yttrande daterad den 9 april 2014 till
Region Halland med följande kompletteringar:
 busshållplatsernas bevarande/placering kontra stråk i tätorterna sker i
beaktande av tillgänglighet med tanke på kollektivtrafikens integrering med färdtjänsten. Även med beaktandet av diskussionerna kring
samordning mellan kollektivtrafik och skolskjuts
 vid översyn av busshållplatsernas standard prioritera hållplatser på
landsbygden när det gäller vindskydd
 noga följa utvecklingen av borttagandet av tidtabeller ur ett
tillgänglighetsperspektiv
 vid linjeändring av linje 616 beakta den fortsatta pendlingsmöjligheten till Veddige för de som bor i Trönninge genom att bereda på
och avstigning vid Lindhov. För boende utmed Lugnet kan detta
idag tillgodoses vid Lassabacka men att denna hållplats då bibehålls
 för pendlare och för resor inom Halland att möjlighet finns att även
åka samma antalet zoner motsatt håll inom Hallands län
 upplysning om tillgång till närtrafik och anropsstyrd trafik sker på
ett bättre sätt när busslinjer läggs ner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun inbjuds att lämna synpunkter på förslag till Kollektivtrafikplan. Hallandstrafiken AB arbetar på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten i Halland utifrån de principer som återfinns i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafikplanen tas årligen fram och beskriver den verksamhet i Hallandstrafiken AB ska beskriva för att uppfylla kollektivtrafikens mål
Kollektivtrafiken 2015 ger en detaljerad beskrivning av Hallandstrafikens
föreslag till trafikförändringar för året 2015 samtidigt som den för åren
2016-2017 ger en mer översiktlig beskrivning av behoven av trafikförändringar.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 8 april 2014 föreslagit att planeringskontorets yttrande daterat den 6 april 2014 överlämnas till Region
Halland.

Forts.
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På sammanträdet kommer arbetsutskottet överens om att lägga till följande
kompletteringar:
 busshållplatsernas bevarande/placering kontra stråk i tätorterna sker i
beaktande av tillgänglighet med tanke på kollektivtrafikens integrering
med färdtjänsten. Även med beaktandet av diskussionerna kring samordning mellan kollektivtrafik och skolskjuts
 det vid översyn av busshållplatsernas standard prioritera hållplatser på
landsbygden när det gäller vindskydd
 tillgänglighet ska vara för alla och se över förslaget om att ta bort tidtabeller i pappersformat
 vid linjeändring av linje 616 beakta den fortsatta pendlingsmöjligheten
till Veddige för de som bor i Trönninge genom att bereda på och avstigning vid Lindhov. För boende utmed Lugnet kan detta idag tillgodoses
vid Lassabacka men att denna hållplats då bibehålls
 för pendlare och för resor inom Halland att möjlighet finns att även åka
samma antalet zoner motsatt håll inom Hallands län
 upplysning om tillgång till närtrafik och anropsstyrd trafik sker på ett
bättre sätt när busslinjer läggs ner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0094

Läsplattor 2015-2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 kommunen nästa mandatperiod ska använda läsplattor med iOS som
operativsystem och GoodReader som program för möteshandlingar
 befintliga läsplattor ska bytas ut enligt framtagen tidplan
 alla nya politiker ska få grundläggande utbildning i hantering av läsplattor och befintliga politiker erbjudas repetitionsutbildning
 ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda och bevaka återstående
frågor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 20 december 2011, § 250, att alla nämnder
och kommunfullmäktige i Varbergs kommun skulle gå över till att använda
läsplattor i sammanträdesadministrationen. Införandet skedde under 2012.
Inför den kommande mandatperioden finns ett behov av att köpa in ny
utrustning och om möjligt utveckla processen för distribution. Det är av vikt
att skapa ett tydligt och väl förankrat införande inför den nya mandatperioden, då många nya förtroendevalda ska förses med samma/liknande lösning.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 2 april 2014 föreslagit
att
 kommunen nästa mandatperiod ska använda läsplattor med iOS som
operativsystem och GoodReader som program för möteshandlingar
 befintliga läsplattor ska bytas ut enligt framtagen tidplan
 alla nya politiker ska få grundläggande utbildning i hantering av läsplattor och befintliga politiker erbjudas repetitionsutbildning
 ge kommunledningskontoret i uppdrag att fortsatt utreda och bevaka
återstående frågor.
Samråd har skett med IT-chef, IS-strateg och nämndsekreterargruppen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2014/0208

Fredsåret 2015 förslag till organisation och finansiering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna att Varbergs kommun har en sammanhållande roll för Fredsåret 2015
 avsätta 300 tkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel 2014
 ge styrgruppen i uppdrag att återkomma med en samlad bild av finansiering av Fredsåret inför 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Svenska freds- och skiljedomsföreningen genomförde Fredskongressen i
Varberg med Varbergs fredsförening som lokal arrangör i Rosenfredsskolan
1915. Då antog Kongressen de så kallade Varbergsresolutionerna. Dessa
överlämnades till sändebud för världens regeringar samt anslogs runt om i
Sveriges kommuner. År 2015 är det 100 år sedan den stora fredskongressen
hölls.
Fredsfördraget i Versailles 1919 bidrog till skapandet av Nationernas
Förbund år 1920. Förslaget till organisationen finns med i de 14 berömda
punkter i Wilsondoktrinen som dåvarande president Woodrow Wilson
formulerade 1918 som underlag för freden. Det finns en anmärkningsvärd
överensstämmelse mellan de 14 punkterna från 1918 till de tio resolutioner
som utgick från fredsmötet i Varberg 1915.
Under 2015 har Varberg ett unikt tillfälle att lyfta 100-årsjubiléet av
fredskongressen som genomfördes den 25-27 juni 1915, från en lokalangelägenhet till en händelse på nationell och internationell nivå.
Syftet med Fredsåret 2015 är att lyfta fram lokal och internationell fredshistoria och därigenom kraftsamla kommunens förvaltningar, organisationer, civilsamhälle och invånare i Varbergs kommun för att stärka medvetenheten om de viktiga perspektiv som är förutsättningar för fred och
hållbar framtid.
Yttrande
Kommundirektören har i tjänsteutlåtande den 4 april 2014 föreslagit att
 godkänna att Varbergs kommun har en sammanhållande roll för Fredsåret 2015
 avsätta 300 tkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel 2014 och i budget 2015 anslå 500 tkr för Fredsårets genomförande.
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Projektet ligger väl i linje med kommunens vision Västkustens kreativa
mittpunkt, med förhållningssättet hållbar utveckling och delaktighet.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att lägga till följande attsatser:
 avsätta 300 tkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel 2014
 ge styrgruppen i uppdrag att återkomma med en samlad bild av finansiering av Fredsåret inför 2015.
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Ks au § 162

Information från regionalt samarbete
Kommundirektören informerar om
 skrivelse till Region Halland om naturbruksskolan Munkagårdsgymnasiet
 tillväxtstrategi för Halland.
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Ks au § 163

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning
Planeringskontoret och socialförvaltningen informerar om natthärbärget
Lyktan.
Kommundirektören informerar om
 temadag på kommunstyrelsen den 29 april
 investeringsgenomgång
 sammanfattande analys av KPMG för stadshus B.
Ann-Charlotte Stenkil (M) ställer fråga om Varbergstunneln.
Arbetsutskottet kommer överens om att informera om arbetet med
Varbergstunneln på kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2014.
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Ks au § 164

Meddelanden
Dnr KS 2014/0023-25
Länsstyrelsens beslut den 28 mars 2014 om anmälan för samråd enligt miljöbalken angående underhållsröjning mellan Ringhals och Horred samt
Ringhals och Strömma i Kungsbacka och Varbergs kommun.
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