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Ks § 1

Utbildning i arbetsmiljö
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen är det nämndpolitikernas ansvar att se till att
arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet. Under 2015 har
Arbetsmiljöverket beslutat om en ny föreskrift för organisatorisk och social
arbetsmiljö, som ställer krav på att arbetsgivaren har kunskaper om och
undersöker medarbetarnas arbetsbelastning, arbetstid och eventuell
förekomst av kränkande särbehandling.
Vid dagens sammanträde utbildas därför kommunstyrelsen i systematiskt
arbetsmiljöarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0613

Strategi för långsiktig inkludering i Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta Strategi för långsiktig inkludering.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut ovan,
1. anta Ny samarbetsform och ny arbetsordning för det långsiktiga
inkluderingsarbetet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Qvist (S) och Harald Lagerstedt (C) föreslår bifall till
arbetsutskottets förslag med redaktionell ändring om att i strategin ersätta
motverka ökad segregation med främja inkludering på sidan 5.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Jeanette
Qvists (S) med fleras redaktionella ändring och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Ett tydligt behov av att se över hur kommunen arbetar med flyktinghanteringen, inte minst över tid, har uppstått. Den organisation som finns
idag har tillkommit för den närmast akuta situationen som infann sig
hösten 2015, men nu behöver en mer långvarig samarbetsmodell sättas i
bruk. Utifrån detta gavs ett utredningsuppdrag om en långsiktig plan för
inkludering.
En arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, Centrum för livslångt lärande,
överförmyndarenheten, arbetsförmedlingen, Migrationsverket och
kommunstyrelsens förvaltning har arbetat med att ta fram modeller och
förslag för att öka samordningen kring mottagning och inkludering av
nyanlända. Syftet med arbetet är att förbättra och effektivisera mottagning
och integrering av nyanlända för att främja ökad samverkan mellan berörda
kommunala verksamheter, statliga och övriga aktörer.
Forts.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 januari 2017, § 30.
Kommunledningskontorets beslutsförslag 5 december 2016.
Bilaga 1 EU:s 11 grundprinciper.
Utredning Långsiktig inkludering.
Strategi för inkludering.
Bilaga 2 Definitioner.
Rapport Migrationspolitik.

Övervägande
Regeringen förändrar ständigt förutsättningarna och nya parter kommer in
samarbetet om nyanlända. Inkluderingscentrumsroll blir viktig inte minst
gentemot externa parter. Samarbetsformer över förvaltningsgränserna är
en förutsättning för lyckat resultat.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-01-31

Ks § 3

6

Dnr KS 2013/0260

Antagande av fördjupad översiktsplan för norra
kustområdet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. återremittera ärendet för justeringar i Fördjupad översiktsplan för
norra kustområdet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att ärendet återremitteras för justeringar
i Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag
och finner att det ska återremitteras.

Beskrivning av ärendet
2013 fick samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram en ny
fördjupad översiktsplan för norra kustområdet. Översiktsplanen ska ge
vägledning och stöd i beslut om användning av mark- och vattenområden
samt hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas. En fördjupad
översiktsplan är ett långsiktigt strategiskt dokument som inte är juridiskt
bindande.
Planförslaget innebär i korthet fem utvecklingsområden för bostäder i
Löftaskog/Stråvalla, Bua, Väröbacka/Limabacka, Årnäs samt Tångaberg.
Planen innefattar även två föreslagna områden för verksamheter.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 24 januari 2017, § 36.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 12 januari 2017.
Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet.
Samrådsredogörelse 30 juni 2016.
Miljökonsekvensbeskrivning 25 april 2016.
Vägnätsutredning 24 mars 2016.
Översiktlig geoteknisk studie 7 april 2016.
Lokaliseringsstudie station Väröbacka 2 februari 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2016/0556

Svar på revisionsrapport - Granskning av
kommunens lokalförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. överlämna samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag daterat
19 december 2016 till kommunens revisorer som svar på
revisionsrapport Granskning av kommunens lokalförsörjning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens
lokalförsörjning med syfte att med ett övergripande perspektiv bedöma om
kommunen har ett system för styrning och uppföljning som säkerställer att
lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt. Bedömningen är
att kommunen inte har ett system för styrning och uppföljning som säkerställer ett optimalt lokalutnyttjande samt att det inte finns tillräckligt
ändamålsenlig planering, samordning och framförhållning när det gäller
lokalförsörjning. Inrättandet av en fastighetsstrateg under 2016 på
kommunstyrelsens förvaltning anses vara rätt och ett steg för att åtgärda
beskrivna brister.
Processen för identifiering av lokalbehov samt eventuella efterföljande
nyinvesteringar, fastighetsinvesteringsprocessen, bedöms av revisorerna
vara ändamålsenlig. Gällande internhyran och dess funktion som styrinstrument lyfts frågan om behov av justeringar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 januari 2017, § 21.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 19 december 2016.
Revisionsrapport 14 november 2016.

Övervägande
En översyn av fastighetsverksamheten har utförts under 2016 vilket
kommer resultera i ett förslag till reviderad processbeskrivning under våren
2017. Revisorerna har i sig inte några synpunkter på dagens process men
samhällsutvecklingskontoret ser att kommande förslag innebär en tydligare
roll- och ansvarsfördelning gällande behovsanalyser som stödjer en mer
långsiktig lokalförsörjning.
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I budget 2016 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ny modell för
internhyran och förslag på ny modell avses levereras första kvartalet 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2016/0224

Arrendeupplåtelse för Varbergsfisk ekonomisk
förening inom del av Träslövs Hamn 1:1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förslag till arrendekontrakt, undertecknat av arrendatorn
3 december 2016, avseende upplåtelse av mark för fiskeriverksamhet
inom del av fastigheten Träslövs Hamn 1:1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergsfisk ekonomisk förening arrenderar ett område av den kommunala
fastigheten Träslövs Hamn 1:1. Föreningen har sagt upp det gällande
arrendeavtalet för villkorsändring. Föreningen har inte längre behov av att
arrendera hela området utan önskar avflytta del av arrendestället.
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat ett nytt arrendekontrakt för
föreningen. Det nya avtalet ersätter det nu löpande från och med 1 januari
2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 6.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 9 december 2016.
Arrendeavtal, underskrivet av arrendatorn 3 december 2016.
Områdeskarta.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret arbetar successivt igenom tecknade
markupplåtelser i kommunen med målsättning att uppdatera samtliga
kontrakt till rådande förutsättningar.
Kontraktet löper med en begynnelseperiod om fem år med start den 1
januari 2017 och har en uppsägningstid på 1 år. Avgiften för arrendet har
beräknats till 55 000 kronor per år och uppräknas mot konsumentprisindex
för januari 2017.

Forts.
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Arrendestället är beläget inom område som i byggnadsplan för Träslövsläge
är utpekat som område för hamnrörelse och därmed samhörigt ändamål.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergsfisk ekonomisk förening
Samhällsutvecklingskontoret
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2016/0561

Arrendeupplåtelse för Grimetons IK inom del av
Grimeton 13:33
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna förslag till arrendekontrakt, undertecknat av arrendatorn
22 december 2016, avseende mark för idrottsplats och klubbhus inom
fastigheten Grimeton 13:33.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Mellan Varbergs kommun och Grimeton IK gäller idag ett nyttjanderättskontrakt avseende Grimetons Idrottsplats. Nyttjanderättsavtalet upphör att
gälla 30 april 2017. Ett arrendekontrakt mellan Varbergs kommun och
Grimetons IK avseende Grimetons idrottsplats föreslås nu istället beslutas.
Arrendekontraktet avser upplåtelse av mark för idrottsplats och klubbhus
inom del av Grimeton 13:33. Byggnaderna belägna inom fastigheten tillhör
Grimetons IK.
Arrendekontraktet löper med en begynnelse period mellan 1 maj 2017 –
31 december 2027 med rätt till förlängning om fem år i sänder.
Uppsägningstiden är ett år.
Avgiften för arrendet har beräknats till 8 270 kronor för 2017 och till
12 400 kronor per år från och med 2018 med uppräkning mot konsumentprisindex för januari 2017. Arrendeavgiften har beräknats efter
prissättningsprincip för föreningsverksamhet enligt kommunfullmäktiges
beslut 19 maj 2009, § 56.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 januari 2017, § 23.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 27 december 2016.
Arrendekontrakt, undertecknat av arrendatorn den 22 december 2016

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret arbetar successivt med att upprätta avtal med
de föreningar där avtal saknas eller med villkorsändring av de avtal som
inte stämmer överens med riktlinjerna. Arrendekontraktet för Grimetons
IK är till sin utformning överensstämmande med tidigare tecknade avtal för
Justerandes signatur
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liknande ändamål. Arrendeavgiften har beräknats efter prissättningsprincip
för föreningsverksamhet.
Samhällsutvecklingskontoret har fått veta att riksidrottsförbundet kräver
ett nyttjanderättsavtal som säkrar markåtkomsten under minst tio års tid
för att bevilja sökande föreningar bidrag. Det kontrakt som kommunen
upprättar, med start 1 maj 2017, ger Grimeton IK förutsättningar att få
bidrag från riksidrottsförbundet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0588

Förvärv av del av fastigheten Sunnvära 8:2
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förslag till köpeavtal, undertecknat av säljaren 7 december
2016, varigenom Varbergs kommun förvärvar cirka 2,66 ha av
fastigheten Varberg Sunnvära 8:2 för 931 tkr
2. kostnaden för förvärvet ska belasta investeringskonto 31220, markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Området är beläget vid Värömotet mellan påfarten till motorvägen och
kommunens fastighet Sunnvära 8:3 som förvärvades under 2015. Under
2016 har man påbörjat detaljplaneläggning för att möjliggöra Deromes
nyetablering av en ny fabrik.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 8.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 16 december 2016.
Avtal.
Kartbilaga.

Övervägande
Då marken har ett strategiskt värde för pågående detaljplan och delar
kommer att förvärvas av Derome för möjliggöra utbyggnaden av fabriken så
det varit angeläget att förvärva marken.
Återstående mark cirka 1,5 ha kommer att bli verksamhetsmark som kan
säljas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Säljaren
Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2016/0639

Uppdrag om bredbandsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. ge Varberg Energi AB i uppdrag att i samverkan med kommunledningskontoret ta fram en bredbandsstrategi för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med framtagandet av den Digitala agendan togs ett beslut om att
Varbergs kommun ska ha som mål 100 procent bredband till hushåll och
företag år 2025.
Flera kommuner har tagit fram bredbandsstrategier som beskriver nuläge
och framtid utifrån verksamheternas aktiviteter. De beskriver även de
aktörer som är involverade. Flera av de delar som bör beskrivas i strategin
utgår från det uppdrag kommunen har som helhet i utbyggnaden av
bredband.
Varbergs kommun har under några år hänvisat till Region Hallands bredbandsstrategi, men är nu i behov av att ta fram en egen strategi. Frågan har
diskuterats i möten med kommunledningen, IT-avdelningen och Varberg
Energi AB.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 3.
Serviceförvaltningens beslutsförslag 16 december 2016.

Övervägande
Varberg Energi AB har erfarenhet från utbyggnad av bredband i kommunen
och föreslås få i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret ta
fram en bredbandsstrategi för kommunen.
Flera kommuner har anställt bredbandssamordnare för att arbeta med
strategiskt satta mål. Varberg har dock kommit ett steg längre och för att
belysa behovet och uppdraget tas en bredbandsstrategi fram. Strategin ska
belysa nuläge, önskat läge och tydliggöra hur vi ska arbeta med frågan i
Varberg för att nå målet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0614

Tidplan för budget 2018, plan 2019-2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. fastställa Tidplan för planeringsprocessen under år 2017, avser 2018,
19 januari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Tidplan för planeringsprocessen under 2017 avser 2018 års budget.
Varbergs kommun står inför stora utmaningar vilket kommer att kräva en
ekonomi- och verksamhetsstyrning som fokuserar på långsiktighet och
målstyrning. I den inledande processen kommer kommunstyrelsen att få en
översiktlig information om ekonomi, prestation, kvalité, befolkningsprognoser, personalfrågor med mera. Kommunstyrelsen utarbetar därefter
ett strategiskt styrdokument med övergripande drift- och investeringsramar
för 2018, men även direktiv för långsiktigheten med mera.
Efter att kommunfullmäktige har beslutat om det strategiska styrdokumentet är det nämndernas ansvar att utarbeta årsbudgeten i enlighet
med detta dokument.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 24 januari 2017, § 51.
Tidplan för planeringsprocessen under år 2017 (avser 2018), 19 januari
2017.
Kommunstyrelsen 20 december, § 271.
Arbetsutskottet 20 december, § 583.
Ekonomikontorets beslutsförslag 5 december 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0349

Genomförande av Investeringar i Varbergs
Teater
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. med avvikelse från gällande fastighetsinvesteringsprocess, ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att beställa genomförande av
investeringsobjekt 34102 hos serviceförvaltningens fastighetsavdelning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I budget 2017 finns avsatt 6,85 mnkr för Varbergs Teater avseende byggnation av ny varumottagning samt utbyte av stolar i salong. Parallellt avser
serviceförvaltningen att i byggnaden utföra underhållsåtgärder för cirka
2,5 mnkr, vilket inte ingår i investeringen utan kostnadsförs som underhåll.
I beslutad förstudie föreslås genomförandet av både underhåll och investering utföras av samma organisation, för att få bästa möjliga samordning
gentemot hyresgästen samt synkronisera tider för när teatern behöver
hållas stängd.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 9.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 20 december 2016.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret föreslår, efter samråd med VD för Varbergs
Fastighets AB samt förvaltningschef serviceförvaltning, att investeringsprojektet genomförs av serviceförvaltningen med samhällsutvecklingskontoret som beställare.
Förslaget innebär ett avsteg mot gällande ansvarsfördelning för fastighetsinvesteringar i vilken Varbergs Fastighets AB ansvarar för genomförandet
av investeringen, med samhällsutvecklingskontoret som beställare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
Varbergs Fastighets AB
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2016/0593

Utökning av investeringsbudget Förstärkningsarbeten på Fästningspiren
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. tillföra hamn- och gatunämnden 11 mnkr avseende pirförstärkning
för Fästningspiren
2. finansiering sker genom minskning av kommunens rörelsekapital.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S), Ann-Charlotte Stenkil (M), Tobias Carlsson (L) föreslår
bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefan Edlund (MP), Kerstin Hurtig (KD) och Harald Lagerstedt (C)
föreslår enligt hamn- och gatuförvaltningens förtydligande beslutsunderlag;
Om beslut fattas att fästningsbadet inte ska anläggas rekommenderas ändå
att fästningspiren förstärkes. Förstärkning av fästningspiren sker i så fall
genom att tryckbankar anlägges längs hela pirens sträckning på norra sidan
om piren. Bedömd kostnad för pirförstärkningen är 5,5 miljoner.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
I samband med utredning och projektering av åtgärderna för renovering av
pirhuvudena samt anläggande av Fästningsbadet har det uppmärksammats
att det finns ett stabiliseringsproblem kopplat till befintlig pir,
Fästningspiren. Stabiliseringsproblemet innebär att piren inte har
tillräckligt hög säkerhetsfaktor mot skred för att den ska kunna upplåtas för
en ny offentlig anläggning såsom Fästningsbadet och andra rekreativa
aktiviteter där man vistas på piren. Denna förstärkning behöver göras
oavsett om Fästningsbadet blir färdigställt eller inte.

Forts.
Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 24 januari 2017, § 47.
Ekonomikontorets beslutsförslag 20 december 2016.
Hamn- och gatunämnden 21 november 2016, § 121.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0656

Hantering av statligt bidrag, byggbonus 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. betala ett investeringsbidrag på 11 mnkr till Varbergs Fastighets AB
avseende byggande av paviljonger
2. att Varbergs kommun hyr dessa paviljonger av Varbergs Fastighets AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag till kommuner för att öka
bostadsbyggandet. Bidraget kan sökas senast 1 oktober varje år och cirka
3,6 mdkr finns tillgängliga för åren 2016-2017. För 2016 beviljades 1,84
mdkr till 111 kommuner som lämnat in ansökan.
Varbergs kommun sökte i oktober 2016 detta statsbidrag, så kallad byggbonus, och fick i november 2016 besked om att kommunen blivit tilldelad
cirka 11 mnkr. Byggbonusen beräknas utifrån antalet mottagna flyktingar,
antal lämnade bygglov och startbesked, bostäder i lagakraftvunna detaljplaner och färdigställda bostäder. Medlen får ses som en i efterhand given
gratifikation för goda insatser, men ska användas primärt för satsningar
som syftar till att fortsatt öka bostadsbyggandet. Det finns däremot inget
krav från staten på återrapportering av vad statsbidraget har använts till.
Redovisningstekniskt ska statsbidraget som inkommit för år 2016 resultatföras år 2016. Staten har avsatt medel för detta statsbidrag även år 2017 till
samma belopp, 1,84 mdkr. 2017 års fördelning av statsbidraget kommer på
samma sätt att baseras på ansökan från respektive kommun vilket innebär
att det inte finns någon garanti på att Varbergs kommun erhåller samma
belopp år 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 januari 2017, § 26.
Ekonomikontorets beslutsförslag 21 december 2016.

Övervägande
I dagsläget finns inte möjligheten att klara åtagandet av bostäder till
anvisningsboende under de närmsta åren utan att tillföra tillfälliga
lösningar i form av moduler som avlastning och genomgångsbostäder i
avvaktan på att permanenta bostäder byggs till den omfattning som
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Varberg behöver. Avsikten är att genom tillfälliga bygglov och hyra av
moduler av Varbergs Fastighets AB under en femårsperiod säkerställa det
kortsiktiga behovet av bostäder i enlighet med anvisningslagen.
Genom att tillföra årets byggbonus till Varbergs Fastighets AB säkerställs
en kalkyl som på relativt kort tid innebär ett lågt eller inget restvärde.
Samtidigt som vi avser att använda nästa års förväntade byggbonus till att
öka takten och genomströmning av detaljplaner och bygglov för att
snabbare kunna bygga ikapp till Varbergs bostadsbehov.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Varbergs Fastighets AB
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/0324

Framtida pensionskostnadsutveckling och
hantering av extra pensionsavsättning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anteckna utredning om framtida pensionskostnadsutveckling till
protokollet och därmed anse uppdraget att utreda framtida pensionskostnadsutveckling och hantering av extra pensionsavsättning,
kommunfullmäktige 17 november 2015, § 194, som slutfört
2. justera kommunens finansiella mål, för 2018 och framåt, utefter
konsekvenserna som blir avseende pensionsredovisningen om den nya
lagen om kommunal redovisning beslutas enligt förslag av riksdagen
3. upplösa den extra pensionsavsättning som gjorts 2003 till 2012 under
2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I budgetbeslutet för 2016 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda den
framtida pensionskostnadsutvecklingen samt ge förslag på hantering av den
extra pensionsavsättning som gjorts 2003 till 2012.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 1.
Ekonomikontoretas beslutsförslag 12 december 2016.
Utredning pensionskostnadsutveckling.

Övervägande
Pensionskostnaden i kommunen kommer att öka, men inte i en snabbare
takt än vad kommunen kommer att kunna hantera.
Eftersom den extra pensionsavsättningen inte är en reell förpliktelse och
saknar stöd i lag bör den lösas upp.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0013

Begäran om att få disponera del av
kommunstyrelsens resultatreserv för projekt
kommungemensam kundtjänst samt ny
medarbetarportal
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna att 1,9 mnkr omfördelas från servicenämndens drift till
kommunstyrelsen för att användas till projekt kommungemensam
kundservice.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut ovan,
1. godkänna att kommunkansliet har ett anslag på totalt 2,5 mnkr år 2017,
varav 0,6 mnkr disponeras från kommunstyrelsens resultatreserv för
projektet kommungemensam kundservice
2. anteckna att detta endast avser projektfinansiering och att drift av
kundservice upptas i serviceförvaltningens driftsramar från och med
2018
3. godkänna att kommunkansliet får disponera högst 1 mnkr ur
kommunstyrelsen resultatreserv under 2017 för anhängigt projekt
rörande medarbetarwebb/nytt intranät
4. uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att lyfta kostnader för arbetet
med ny medarbetarwebb/intranät i samband med ordinarie budgetberedning, då det kommer att löpa över flera år
5. anteckna projektdirektivet för medarbetarportal/intranät till
protokollet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har haft med de berörda posterna
återkommande i samband med budgetberedningar, och har nu ombetts att
återkomma i separat ärende med inriktning mot kommunstyrelsens
resultatreserv för 2017.
Strax efter kommunfullmäktiges beslut om att införa kommungemensam
kundtjänst i Varberg fastställdes projektorganisation och översiktlig tidsplanering för projektet. Nytt bestämt datum för lansering av funktionen är i
februari 2018, varvid projektet övergår i ordinarie drift med hemvist hos
Justerandes signatur
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serviceförvaltningen, och tillsvidare på entréplan i Stadshus C. För lokalinvesteringarna finns redan beslut om medel inom servicenämndens
investeringsram.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 24 januari 2017, § 39.
Kommunskansliets beslutsförslag 4 januari 2017.
Projektdirektiv medarbetarwebb.

Övervägande
Det finns en tydlig koppling mellan kundservice, intranät och kommunens
e-tjänstefunktioner. För de sistnämnda finns avsatta medel i servicenämndens budget.
Kommunledningskontoret rekommenderar därför kommunstyrelsen att
tillåta att avrop görs från styrelsens resultatreserv enligt förslag, samt
kommunfullmäktige att omfördela de medel som servicenämnden fått för
projektet att använda 2017 till kommunstyrelsen, i syfte att möjliggöra start
av en kommungemensam kundservice med start senast i februari 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0659

Begäran om att få disponera del av kommunstyrelsens ofördelade medel för införande av
e-arkiv och anpassning efter ny allmän
dataskyddsförordning (Dir. 2016:15)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. godkänna att kommunkansliet får disponera högst 1,8 miljoner kronor
av kommunstyrelsens ofördelade medel under 2017 i ändamålet att
påbörja arbetet med införande av e-arkiv och anpassning efter ny
allmän dataskyddsförordning
2. uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att lyfta arbetets fortsättning i
samband med ordinarie budgetberedning, då det kommer att löpa över
flera år
3. anteckna projektdirektiv Säker digital informationsförvaltning till
protokollet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunarkivets fysiska arkivlokaler lever inte upp till de krav som ställs i
lag och förordning. Dessutom finns det mycket begränsat med utrymme
kvar för arkivbestånden att växa. Då en allt större del av verksamhetens
information skapas och hanteras i elektronisk form behöver vi säkerställa
ett långsiktigt bevarande av digital information. Detta för att kunna följa
kommunens lagstadgade skyldighet att arkivera och bevara allmänna
handlingar. Verksamhetsutveckling inom digital informationsförvaltning
möjliggör effektivisering och kvalitetshöjning av verksamheten. E-arkivering är en förutsättning för att en kunna genomdriva en sådan utveckling i
en offentlig förvaltning. Överföring av digital information till ett e-arkiv ger
besparingsmöjligheter då inaktuella verksamhetssystem kan avvecklas och
servrar kan utnyttjas på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Med hjälp av ett e-arkiv kan mer information tillgängliggöras, vilket skulle
möjliggöra effektivare arbetssätt för kommunens personal och ökad service
för kommunens invånare.
Kommunstyrelsens förvaltning har haft med denna post i budgetberedning
återkommande sedan några år tillbaka och har ombetts att återkomma i
separat ärende med inriktning mot kommunstyrelsens ofördelade medel.
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Med införandet av den nya allmänna dataskyddsförordningen 2018 höjs
kraven på informationssäkerhet. Kommunen behöver säkerställa en tillförlitlig lagring av skyddsvärd information och tillse att de personuppgifter
som hanteras är korrekta. Förordningen är tvingande även för offentlig
verksamhet inklusive kommunala bolag och ersätter den tidigare Personuppgiftslagen. Förordningen är förenad med kraftiga vitesbelopp för den
eller de verksamheter som inte lever upp till regelverket. För att effektivt
leda och samordna arbetet i koncernen krävs specialistkompetens.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 januari 2017, § 28.
Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag 21 december 2016.
Projektdirektiv Säker digital informationsförvaltning.
Datainspektionen: Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning.

Övervägande
Mot bakgrund av ovanstående bedömer kommunkansliet att projektet är
angeläget och föreslår därför att kommunstyrelsen beviljar avsättning ur
sina ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunkansliet
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2016/0562

Varbergs Bostad – bildande av dotterbolag
Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
1. Varbergs Bostads AB får genomföra bildandet av ett dotterbolag som
ska hantera parkeringsplatser och parkeringsanläggningar hänförliga
till Varbergs Bostads AB fastighetsbestånd
2. bolagsordningen för det nybildade dotterbolaget ska ha den lydelse som
presenterats för kommunfullmäktige och utgör bilaga till detta beslut
3. ägardirektivet för det nybildade dotterbolaget ska ha den lydelse som
presenterats för kommunfullmäktige och utgör bilaga till detta beslut
4. styrelsen i dotterbolaget ska bestå av samma personer och ha samma
sammansättning som styrelsen i moderbolaget
5. lekmannarevisorer i dotterbolaget ska vara de personer som är utsedda
till att vara lekmannarevisorer i moderbolaget
6. godkänna att Varbergs Bostad AB påbörjar och är hyresgästerna
behjälpliga med en ombildning av de kooperativa hyresrätterna i
kvarteret Jorden och kvarteret Rullstenen till bostadsrättsföreningar
och att respektive fastighet överförs till två separata nybildade
dotterbolag, vilka därefter överlåts till de nybildade
bostadsrättsföreningarna. Särskilda beslut nödvändiga för kommande
registrering av dotterbolagen såsom bolagsordningar och
styrelsesammansättningar med mera beslutas vid senare tillfälle.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs Bostad AB har i två skrivelser pekat på ett behov av att kunna
hantera kommande frågor på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Det
rör sig dels om parkeringsfrågor vid kommande förtätningsbyggnation och
dels om en framtida översyn och utvärdering av de kooperativa
hyresrätterna inom bolagets fastighetsbestånd.
När det gäller kommande parkeringsfrågor vid framförallt förtätningsbyggnation framhåller bolaget parkeringslösningarnas kostnadsdrivande
inverkan på den totala byggkostnaden. Att överföra parkeringar och
parkeringsanläggningar i ett separat bolag medför en fördelaktig
skattekonsekvens och även en enklare hantering av parkeringsfrågor när
parkeringsanläggningarna är färdigställda. Den enda nackdelen bolaget ser
med en sådan lösning är att parkeringsavgiften för hyresgästerna kommer
att vara momspliktig och att det utifrån ett hyresperspektiv kan medföra att
en tänkt hyra för parkeringsplatsen behöver justeras nedåt. En sådan
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justering är dock i det längre perspektivet ingen ekonomisk belastning för
bolaget.
Förslagen till bolagsordning och ägardirektiv följer den form som gäller för
övriga bolagsordningar och ägardirektiv i kommunens helägda bolag och
dotterbolag. Att märka är att föremålet för bolagets verksamhet säkerställer
att parkeringsbolaget enbart har till uppgift att hantera parkeringar och
parkeringsanläggningar som är hänförliga till Varbergs Bostad AB:s
verksamhet. Parkeringsbolaget ska vidare inte ha någon egen anställd personal, utan bevakningen sker endera genom moderbolagets personal eller
genom upphandlat bevakningsföretag.
Den andra frågeställningen är en kommande hantering av de kooperativa
hyresrätter som finns inom Varbergs Bostads AB:s bestånd. Den nu aktuella
hemställan rör de kooperativa hyresrätterna i kvarteret Jorden och i kvarteret Rullstenen. Utifrån en strikt ekonomisk bedömning förslår Varbergs
Bostads AB att bolaget är hyresgästerna behjälpliga med att bilda två
bostadsrättsföreningar som köper respektive fastighet av Varbergs Bostads
AB och att försäljningen av fastigheterna sker genom så kallad paketering.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 4.
Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag 1 december 2016.
Hemställan om bildande av dotterbolag för parkering med mera med tillhörande förslag till bolagsordning och ägardirektiv.
Hemställan avseende bildande av dotterbolag för försäljning av fastigheter
med mera.

Övervägande
Varbergs Bostads AB har i skrivelser pekat på de föreslagna åtgärderna i
förhållande till bolagets ägardirektiv. De frågeställningar som aktualiseras
kan båda betraktas vara av principiell karaktär och då framförallt bildandet
av dotterbolag som är en åtgärd som direkt utpekas i ägardirektivet som en
fråga av principiell karaktär och därför ska underställas
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen förvaltning finner förslagen väl underbyggda och ser
ingen nackdel för vare sig kommunen, bolaget eller berörda hyresgäster om
kommunfullmäktige godkänner den handlingsplan och de åtgärder som
beskrivs i bolagets skrivelser och i detta beslutsunderlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2016/0638

Ägardirektiv för Varbergs Bostads AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. ägardirektivet för Varbergs Bostads AB ändras på så sätt att det i första
punkten med rubrik Föremålet för bolagets verksamhet, inskrivs ett
andra stycke med följande innehåll: Bostadsbolaget ska verka för att det
byggs både hyres- och bostadsrätter. Nyproduktionen ska bidra till att
skapa en bra blandning av upplåtelseformer, för att möta behovet för
människor i olika livssituationer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Bostadsbolaget har under viss tid haft ett önskemål att kunna bredda basen
för bostadsbyggandet inom kommunen.
Efter att den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
trädde i kraft januari 2011, öppnades möjligheten för kommunala bostadsbolag att producera bostadsrätter och även ägarlägenheter, på ett helt annat
sätt än vad som var möjligt i tiden innan. Den nya lagens krav på att de
kommunala bostadsbolagen ska bedriva sin verksamhet efter affärsmässiga
principer innebär att bolagets affärsmässighet ska vara bestämmande för
bolagets agerande. Detta behöver inte stå i motsatsförhållande till bolagens
allmännyttiga verksamhet, utan får betraktas som en möjlighet att agera på
bostadsmarknaden på samma villkor som privata aktörer, fast utifrån ett
allmännyttigt perspektiv.
I tiden efter den 1 januari 2011, har de flesta ägardirektiv för de kommunala
bostadsbolagen setts över. I ett stort antal ägardirektiv har ägaren tydliggjort att bostadsrätter ska ses som en naturlig del av den bostadsproduktion
som bolaget ska genomföra.
Eftersom Varbergs bostad inte tidigare byggt några bostadsrättslägenheter
är det av vikt att denna möjlighet skrivs in i ägardirektivet och på så sätt
hamnar under kommunfullmäktiges behandling såsom en fråga av principiell karaktär.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 5.
Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag 20 december 2016.
Nuvarande ägardirektiv.
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Övervägande
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget att
bostadsrätter ska vara en naturlig del av bolagets bostadsproduktion.
Genom den föreslagna skrivningen i det nya andra stycket i ägardirektivets
första punkt, tydliggörs att bostadsproduktionen ska ske utifrån ett synsätt
att upplåtelseformer ska vara blandade och möta behovet för människor i
olika livssituationer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0499

Miljö- och hälsoskyddsnämndens komplettering
av delårsrapport 2016 - rapport om jämställdhetsarbete och arbete mot diskriminering
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anse miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag att komplettera
delårsrapport 2016, enligt kommunfullmäktige 20 december 2016, §
182;2, som slutfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med beslut om budget för 2015 gav kommunfullmäktige nämnderna i uppdrag att under 2015 synliggöra sitt pågående jämställdhetsarbete och sitt arbete mot diskriminering. Redovisningen av detta var i stort
sett obefintlig. I april 2016 påmindes nämnderna på nytt i samband med
årsredovisning 2015 i kommunfullmäktige om vikten av att de enligt uppdrag från kommunfullmäktige i separat redogörelse synliggör sitt pågående
jämställdhetsarbete och sitt arbete mot diskriminering. Inte heller efter
detta gjordes någon separat redovisning av nämnderna, undantaget kulturoch fritidsnämnden.
I samband med beslut om delårsrapport 2016 gav kommunfullmäktige på
nytt nämnderna i uppdrag att komplettera kommunens delårsrapport
januari-augusti 2016 med en särskild rapport om arbetet med jämställdhet
samt arbetet mot diskriminering. Denna komplettering skulle redovisas till
kommunfullmäktige i december 2016. Kultur- och fritidsnämnden var
undantaget uppdraget eftersom de redan redovisat sitt arbete i frågan.
Samtliga berörda nämnder inkom med kompletteringen, förutom miljöoch hälsoskyddsnämnden, och denna gavs därför på nytt i uppdrag av
kommunfullmäktige 20 december 2016 att inkomma med komplettering
senast februari 2017.
Miljö- och hälskoskyddsnämnden har nu inkommit med sin komplettering
av delårsrapport 2016, där de redovisar hur de arbetar med jämställdehet
och mot diskriminering.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 24 januari 2017, § 49.
Kommunkansliets beslutsförslag 21 december 2016.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Kommunfullmäktige 20 december, § 182;2.
Kommunfullmäktige 18 oktober 2016, § 137;3.
Kommunfullmäktige 19 april 2016, § 56.
Kommunfullmäktige 25 november 2014, § 182.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0608

Remissvar - Handlingsplan för hållbart
markbyggande i ett föränderligt klimat
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända yttrande daterat 10 januari 2016 till Statens geotekniska
institut som kommunens svar på remissen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Framtida klimatförändringar förväntas få allvarliga konsekvenser för stora
delar av Sveriges bebyggelse och infrastruktur. För att hantera
konsekvenserna av ett föränderligt klimat krävs samarbete mellan olika
samhällsaktörer och en tydlighet kring vad som behöver göras, vem som
ska ta initiativ till och ansvar för att arbetet utförs.
Handlingsplanen från Statens geotekniska institut, SGI, syftar till att ge
förslag på åtgärder som behöver göras, och av vem, för att nå ett hållbart
markbyggande i ett föränderligt klimat. Det är även tänkt att åtgärderna ska
följas upp och utvärderas. SGI uttrycker att de åtgärder som föreslås i
handlingsplanen har ambitionen att vara realistiska och till stor del är
insatser som redan idag ingår i olika intressenters ansvar, men att arbetssätt och underlag behöver utvecklas.
I handlingsplanen definieras begreppet markbyggande som ”alla typer av
geotekniskt relaterade arbeten kopplat till planering, projektering och
byggande, förvaltning samt rivning och återställning av byggnader och
anläggningar. Med hållbart avses en resurs- och kostnadseffektivt
markbyggande med utgångspunkt i ekosystemens funktion och människors
behov”.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 24 januari 2017, § 44.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 14 december 2016.
Yttrande 10 januari 2017.
Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Övervägande
Varbergs kommun har tagit del av handlingsplanen och värdesätter SIG:s
ambition, men har vissa betänkligheter och har därför valt att lämna
synpunkter på vissa områden. Synpunkterna är framförallt fokuserade
kring handlingsplanens roll, finansiering av åtgärder och otydlighet i vissa
delar av innehållet.
För att leva upp till handlingsplanens ambition bedömer Varbergs kommun
i sitt yttrande att frågan om ansvar för finansiering av åtgärder behöver
behandlas tydligare i handlingsplanen. Kommunen konstaterar även att
handlingsplanen bör ge tydligare vägledning kring hur flera av de föreslagna åtgärderna ska införlivas, i syfte att göra det praktiska arbetet med
att arbeta efter handlingsplanen mer hanterbart. Avslutningsvis anmärker
kommunen på remissens korta svarstid och hur det påverkat möjligheten
till ytterligare lokal förankring av handlingsplanens innehåll och ambition.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Statens geotekniska institut
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0568

Remissvar - Ökad insyn i välfärden
(SOU 2016:62)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande över Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) daterat
5 januari 2017 och översända det till socialdepartementet som sitt svar
på remissen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Betänkandet Ökad insyn i välfärden föreslår att även privata utförare av
offentligt finansierade verksamheter, med ett fåtal undantag såsom viss
pedagogisk verksamhet, ska omfattas av offentlighetsprincipen. Dessa verksamheter ska alltså tillämpa offentlighets- och sekretesslagen för de delar
som är offentligt finansierade, vilket bland annat innebär diarieföring av
handlingar, skyndsam utlämning av handlingar, sekretessprövningar med
mera. Allmänheten ska på detta sätt få samma insyn hos privata aktörer
som utför offentligt finansierad verksamhet, som den idag har i myndigheters verksamheter.
Vad som är offentligt finansierad verksamhet anses av betänkandet vara ett
direkt stöd eller betalning från det allmänna för att driva verksamhet inom
de aktuella verksamhetsområdena, såsom exempelvis bidrag till skolor med
enskild huvudman som ges med stöd av skollagen, ersättning som ges med
stöd av lagen om läkarvårdsersättning eller verksamhet som upphandlas av
det allmänna.
Utredningen föreslår också att utförare av offentligt finansierade
verksamheter ska omfattats av meddelarskyddet. Den kommunala arkivmyndigheten ska vidare utöva tillsyn över aktörerna och slutförvara dess
handlingar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 24 januari 2017, § 57.
Kommunskansliets beslutsförslag 5 januari 2017.
Kommunskansliets yttrande 5 januari 2017.
Socialnämnden 15 december 2016, § 211.
Barn- och utbildningsnämnden 22 december 2016, delegeringsbeslut.
Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Övervägande
Remissen har skickats till socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till
betänkandet, samtidigt som den påpekar att konsekvensen av förslaget kan
bli att kommunen behöver ha högre beredskap för att kunna erbjuda
skolutbildning till alla ifall vissa mindre företag skulle välja att lägga ner sin
verksamhet. Socialnämnden är mindre positiv till utredningen då den
visserligen konstaterar att lika villkor ska gälla för alla, men samtidigt anser
att risken för att en för stor administrativ börda för framför allt mindre
företag kommer att bli överhängande.
Kommunkansliets uppfattning är att offentlighetsprincipen ligger till grund
för ett öppet och demokratiskt samhälle. Att allmänheten får insyn även i
privata utförares användning av offentlig finansiering på samma sätt som
den har i offentliga myndigheters verksamhet, ses som naturligt och viktigt
för samhällets upprätthållande av demokratin och samhällets utveckling.
Missförhållanden och missbruk kan lättare stävjas genom bättre insyn.
Missförhållanden kan också rapporteras genom förslaget att meddelarskydd även ska gälla utförare av offentligt finansierade verksamheter, vilket
anses väldigt positivt.
Att kommuner har insyn i privata utförares aktiviteter är inte detsamma
som att invånare har ”direkt” tillgång till desamma. Att säga att invånare
ändå får ta del av utförarnas aktiviteter och förhållanden genom att vissa
företag väljer att redovisa diverse handlingar är inte tillräckligt, eftersom de
privata utförarna är självreglerande och eventuellt offentliggör det som de
anser ska offentliggöras. För att privata och offentliga utförare ska kunna
konkurrera på lika villkor bör liknande regler gälla för båda typerna av
verksamhet.
Störst direkt påverkan på kommunen får förslaget genom att arkivmyndigheten kommer att bli tillsynsansvarig även för de privata utförarna,
samt att arkivet kommer att behöva ta emot utförarnas handlingar för
slutarkivering. Detta kommer naturligtvis att kräva resurser, men vägs upp
av den enskildes intresse av att kunna få ut viktiga handlingar som rör den
själv samt möjligheten till bättre och mer omfattande forskning då mer
information från fler verksamheter kommer att bevaras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Socialdepartementet
Kommunkansliet
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Dnr KS 2017/0032

Remissvar - Ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Derry Philip
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. inte ha något att invända mot ansökan från Derry Philip gällande
kameraövervakning enligt kameraövervakningslagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har begärt Varberg kommuns yttrande på Derry Philips
ansökan om tillstånd enligt lagen om kameraövervakning. Syftet med
kameraövervakningen är att ta flygfoton på hög höjd till framförallt
reklamfilmer. En vanlig kamera kan inte uppfylla de behov som detta
ställer, utan en drönare som kommer att behövas. En drönare är att likställa
med en övervakningskamera på det sätt att även för denna måste man
anhålla om tillstånd.
Allmänheten kan ha tillgång till vissa av berörda platser, men informeras
genom informationsskyltar om att filmning pågår. Företaget har tillstånd
från Transportstyrelsen att flyga UAS – kategori 1, vilket innebär att det går
bra att flyga med drönaren utan att kameran är påslagen. Således kan
drönaren startas utan att kameran är påslagen och sätta igång den först när
den är i luften, och därmed minska risken att personer fångas på bild.
Identifierade personer kommer endast att publiceras om de har gett sitt
godkännande till detta, med andra ord om de är delaktiga av reklamfilmen
eller vad uppdraget må gälla. Materialet från flygfotograferingarna sparas
som back-up.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 24 januari 2017, § 50.
Kommunkansliets beslutsförslag 13 januari 2017.
Ansökan inkommen 10 januari 2017.

Övervägande
Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av övervakningen
väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid en
bedömning ska det även beaktas om övervakning behövs för att förebygga
brott och förhindra brott eller andra jämförliga ändamål. I det här fallet rör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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det sig om fotografering med drönare i kommersiellt syfte, avsikten är alltså
inte att filma personer eller att minska brott.
Kommunkansliet gör bedömningen att sökandens intresse av att kameraövervaka platserna väger tyngre än allmänhetens intresse att inte
övervakas. Människor kommer vanligtvis inte att kunna identifieras i
flygfotografierna, och skulle de göra det ska de avidentifieras.
Den invändning som skulle kunna göras är att företaget avser att spara
materialet utan någon tidsbegränsning. Lagring av personuppgifter utan
tydligt syfte kan ifrågasättas. Dock tycks det som att personer på flygfotografierna högst sällan kommer att kunna identifieras.
Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelsen inte ska ha något att erinra
mot Derry Philips ansökan om kameraövervakning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen
Kommunkansliet
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Dnr KS 2016/0504

Svar på motion angående invandringen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till lagen (2016:38) om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning samt lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande med flera.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) har lämnat en motion om invandringen till Varbergs
kommun. Motionären menar i korthet att omfattningen på invandringen
påverkar den långsiktiga hållbarheten och välfärden med mera.
Motionären vill att kommunen säger nej till att ta emot ytterligare
asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Annars anses risk
föreligga att både samhället och viljan hos medborgarna att betala skatt i
framtiden kan gå förlorad.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 13.
Kommunkansliets beslutsförslag 8 december 2016.
Kommunfullmäktige 15 november 2016, § 146.
Motion inkommen 25 oktober 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0283

Svar på motion om förberedelseskola för
nyanlända barn och ungdomar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Monica Kunckel Qvist (SD) har lämnat motion med förslagen att utreda
kostnaden, möjligheten och förutsättningarna för att inrätta, följa upp och
utvärdera en förberedelseskola i Varbergs kommun.
Motionären menar att alla elever som är nyanlända och som omfattas av
skolplikten, ska gå i en förberedelseskola. Skolan ska vara helt avskild från
den vanliga skolan. Den nyanlända eleven kommer att få gå där till dess att
han eller hon har sådan kunskap i svenska språket och övriga ämnen att
eleven kan sättas i en vanlig klass med elever i samma ålder.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 24 januari 2017, § 43.
Kommunkansliets beslutsförslag 4 januari 2017.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2016, § 178.
Kommunfullmäktige 17 maj 2016, § 72.
Motion inkommen 17 maj 2016.

Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden bedömning är att det inte är förenligt med
skollagen (2010:800) att inrätta en förberedelseskola för nyanlända barn
och ungdomar med skolplikt och föreslår att motionen avstyrks. Enligt
skollagen 3 kap 12 f gäller att rektor får besluta att en elev vars kunskaper
bedömts enligt § 12 c delvis ska undervisas i förberedelseklass, om eleven
saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig den
ordinarie undervisningen. Kommunkansliet delar barn- och utbildningsnämndens bedömning. Det ingår heller inte i den kommunala kompetensen
att inrätta nya skolformer på försök. Kommunkansliet föreslår därför att
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0536

Svar på motion om att införa modell
Tubberödshus som ett testprojekt på ett
befintligt äldreboende i Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde 28 februari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lennart Liljegren (SPI) har lämnat motion om att införa modellen
Tubberödshus som ett testprojekt under tre år på ett befintligt äldreboende
i kommunen.
Tubberödshus är ett äldreboende i Tjörns kommun som bedrivs i form av
en intraprenad, enligt modellen "Thyra Frank-Lottehemmet". Det som
karaktäriserar verksamhet enligt denna styrmodell, är att det ges stor frihet
till de boende och personalen att påverka verksamheten på olika sätt.
Genom att verksamheten bedrivs som en intraprenad har man bland annat
större frihet rent ekonomiskt då arbetssättet innebär att verksamheten är
en egen resultatenhet och liknar till stora delar en entreprenad som driftform.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 11.
Kommunkansliets beslutsförslag 1 december 2016.
Socialnämnden 24 november, § 185.
Kommunfullmäktige 17 november 2016, § 179.
Motion inkommen 27 oktober 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bordlagt:

Justerandes signatur
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Dnr KS 2016/0092

Svar på motion om demensboende för yngre
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bordlägga ärendet. Ärendet kommer att behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde 28 februari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har lämnat motion om demensboende för yngre.
Motionären vill att berörda organ ska få i uppdrag att undersöka
möjligheterna att i egen regi eller i samarbete med grannkommunerna
starta ett demensboende för yngre demenssjuka.
Motionären framför att fler och fler yngre blir dementa och att de yngre
med sina behov inte ska placeras med äldre dementa.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 januari 2017, § 31.
Kommunkansliets beslutsförslag 3 januari 2017.
Socialnämnden 15 december 2016, § 212.
Kommunfullmäktige 16 februari 2016, § 20.
Motion inkommen 16 februari 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bordlagt:

Justerandes signatur
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Dnr KS 2016/0278

Svar på motion om skolfrukost i den
kommunala skolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) har lämnat motion med
förslag att införa skolfrukostar i Varbergs kommunala grundskolor.
Motionärerna skriver i sin motion att elever som äter frukost har en
sundare kost under resten av dagen och därmed lättare håller vikten, får
färre hål i tänderna och överlag presterar bättre i skolan. De menar vidare
att skolfrukost är en hälsoinvestering på både kort och lång sikt då barn
som äter frukost blir piggare, undervisningen flyter lättare och
skolresultaten förbättras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 24 januari 2017, § 42.
Kommunkansliets beslutsförslag 5 januari 2017.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2016.
Kommunstyrelsen 27 september 2016, § 183; Kommunstyrelsen beslutar
återremittera ärendet för vidare beredning.
Barn- och utbildningsnämnden 29 augusti 2016, § 119.
Kommunkansliets beslutsförslag 6 september 2016.
Kommunfullmäktige 17 maj 2017, § 70.
Motion inkommen den 17 maj 2016.

Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden anser att den extra kostnad som skulle följa
av att erbjuda samtliga elever skolfrukost är omfattande och fokus bör
enligt nämnden istället ligga på att i det främjande elevhälsaarbetet
förmedla vikten av frukost och dess positiva effekt på inlärning och
välmående till eleverna. Kommunkansliet föreslår därför att
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KS 2014/0280

Svar på motion om gratis bussresor för
personer över 75 år i Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att pengar för motionens
intentioner inte finns avsatta i budget 2017. Frågan kan istället komma
att bli aktuell i kommande års budgetarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) och Lennart Liljegren (SPI) föreslår bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) och Eystein Stig (SPI) har lämnat in motion om fria
resor under lågtrafik för pensionärer. I motionen efterfrågas beslut från
kommunfullmäktige om att ta fram kostnaden för att genomföra detta
förslag samt att införa gratis trafik för personen över 75 år.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 24 januari 2017, § 38.
Arbetsutskottet 15 december 2015, § 596.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 3 december 2015.
Kommunfullmäktige 20 maj 2014, § 75.
Motion inkommen 14 maj 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-01-31
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Dnr KS 2015/0323

Motion om att införa seniorkort i Varbergs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att pengar för motionens
intentioner inte finns avsatta i budget 2017. Frågan kan istället komma
att bli aktuell i kommande års budgetarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jana Nilsson (S), Ewa Klang (S), Jeanette Qvist (S), Turid Ravlo Svensson
(S) och Kent Norberg (S) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) och Lennart Liljegren (SPI) föreslår bifall till motionen
med hänvisning till att motionens förslag kan tas med i kommande års
budget.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande ordning.
Ja - bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej - bifall till Jana Nilssons (S) med fleras förslag.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 6 nej-röster för Jana
Nilssons (S) med fleras förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla
arbetsutskottets förslag.
Beslutande
Micael Åkesson (M)
Anne Tano (M)
Harald Lagerstedt (C)
Stefan Edlund (MP)
Tobias Carlsson (L)
Justerandes signatur

Ja
X
X
X
X
X

Nej

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-01-31

Kerstin Hurtig (KD)
Ewa Klang (S)
Jeanette Qvist (S)
Turid Ravlo Svensson (S)
Kent Norberg (S)
Lennart Liljegren (SPI)
Jana Nilsson (S)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Summa
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X
X
X
X
X
X
X
X
7

6

Beskrivning av ärendet
Jana Nilsson (S) har lämnat in motion om att införa seniorkort i Varbergs
kommun. I motionen kan läsas att Hallandstrafiken infört ett erbjudande
till länets kommuner om att de kan införa ett så kallat seniorkort med
innebörden att samtliga kommuninnevånare över en viss ålder skulle kunna
resa utan kostnad under lågfrekventa tider på dygnet. Hallandstrafiken har
infört ett erbjudande till länets kommuner om att de kan införa ett så kallat
seniorkort. Om en kommun beslutar att införa kortet så innebär det att
kommunen skriver ett avtal med Hallandstrafiken om detta.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 15 december 2015, § 595.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 3 december 2015.
Kommunfullmäktige 16 juni 2015, § 95.
Motion inkommen 16 juni 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-01-31
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Reservation från den Socialdemokratiska
kommunstyrelsegruppen
Vi reserverar oss mot Kommunstyrelsens beslut att avslå vår motion
om att genom seniorkort införa fria bussresor för pensionärer i
Varbergs kommun. I motionen är det öppet för att införa dessa resor
genom att kommunen gör ett tilläggsköp av Hallandstrafiken på
någon av de nivåer de erbjuder. Dessa är från 65 år, från 70 år eller
från 75 år. Det finns också möjlighet att välja två olika tidsperioder
där skillnaden är endast lågtrafik dagtid vardagar eller både lågtrafik
dagtid och kvällstid vardagar. I båda alternativen igår fria resor på
helgerna.
Exempel på hur andra kommuner har infört fria bussresor nämns i
motionen. I vårt Socialdemokratiska budgetförslag för 2017 föreslog
vi att vi i Varberg skulle införa fria bussresor för kommuninnevånare
över 70 år mellan kl 09.30 – 14.30 samt mellan kl 18.00 – 24.00 på
vardagar samt mellan kl 04.00 – 24.00 på helger. Detta skulle kosta
ca 5,2 mkr.
Fria bussresor är inget nytt. Tittar vi oss runt så finns exempelvis
detta redan i många kommuner Sverige och i vår närhet kan nämnas
Göteborg, Kungsbacka, Mark, Borås och Halmstad.
När vi pratar med politiker i dessa kommuner så har de infört fria
bussresor därför att de ser en förtjänst i detta. Dels ökar det äldre
människors möjlighet att röra sig i kommunen oberoende av
inkomst. Det gör att betydligt fler får möjlighet att delta på olika
aktiviteter, att besöka bekanta, att göra olika inköp och så vidare.
Detta i sin tur innebär ett bättre liv för många fler. Många fler äldre
slipper sitta fast i hemmet och får större frihet.
Förslaget innebär lägre färdtjänstkostnader för personer med sådant
behov och troligen också minskad biltrafik i kommunen.
För Varbergs del skulle vi dessutom på ett enkelt sätt och till en
mycket låg kostnad leva upp till vår vision. Det handlar både om att
vi förenklar i människors vardag och att vi tar steg för ökad
hållbarhet och ger möjlighet till större delaktighet.
Vår uppfattning är att det nu borde vara dags att införa fria bussresor
för pensionärer även i Varbergs kommun. Om kommunfullmäktige
säger ja till förslaget innebär detta att vi ger budgetberedningen en
signal om att de skall lyfta in medel för detta i förslaget till 2018 års
budget. Därmed kan fria bussresor införas i Varbergs Kommun från
årsskiftet 2017/2018.
För den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen
Jana Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-01-31
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Ks § 29

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 9 december
2016 till och med 19 januari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2016/0540-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 9 december 2016 till
Nattvandrarna Varberg om ansökan om bidrag.
Dnr KS 2016/0337-1
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 12 december 2016 till ABA Skola
AB om begäran om allmänna handlingar avseende upphandling av Barnvagnar och barncyklar.
Dnr KS 2016/0337-2
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 12 december 2016 till Lek o Lar
AB om begäran om allmänna handlingar avseende upphandling av Barnvagnar och barncyklar.
Dnr KS 2016/0009-110
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 27 december 2016 till stadsbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Rolfstorp 20:5.
Dnr KS 2016/0009-111
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 27 december 2016 till stadsbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om bygglov för parkering
inom fastigheten Rektorn 1.
Dnr KS 2016/0009-112
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 27 december 2016 till stadsbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus inom fastigheten Sävstaholm 12.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-01-31
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Dnr KS 2016/0009-113
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 27 december 2016 till stadsbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus inom fastigheten Tvååkers-Ås 4:113.
Dnr KS 2016/0009-114
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 27 december 2016 till stadsbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om bygglov för ombyggnad av
återvinningsstation inom fastigheten Trönninge 7:14.
Dnr KS 2016/0009-115
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 27 december 2016 till stadsbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om bygglov för tillbyggnad av
flerbostadshus inom fastigheten Munkagård 1:52.
Dnr KS 2016/0009-116
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 27 december 2016 till stadsbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om bygglov för skylt inom
fastigheten Tändstiftet 1.
Dnr KS 2015/0655-7
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 2 januari 2017 till
Länsstyrelsen Västra Götalands län om ansökan om motionslopp på väg,
Öresjön runt 28 maj 2017.
Dnr KS 2016/0628-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 3 januari 2017 till
Länsstyrelsen i Stockholms län om ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Riksbyggen ekonomisk förening.

Dnr KS 2016/0643-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 3 januari 2017 till
Länsstyrelsen i Kronobergs län om ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Positionsbolaget AB.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-01-31
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Dnr KS 2016/0637-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 4 januari 2017 till
Länsstyrelsen i Stockholms län om ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Norsecraft Geo Survey AB.
Dnr KS 2016/0625-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 3 januari 2017 till
Länsstyrelsen i Uppsala län om ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, GrimmDrone AB
Dnr KS 2016/0652-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 4 januari 2017 till
Länsstyrelsen i Norrbottens län om ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, DRiley AB.
Dnr KS 2017/0004-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 9 januari 2017 om markägarmedgivande – placering av friggebod närmare än 4,5 meter från tomtgräns,
del av Tvååkers-Ås 2:13.
Dnr KS 2017/0016-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 3 januari 2017 om säsongsarrende,
jordbruk – del av Tvååker 19:11.
Dnr KS 2017/0016-2
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 9 januari 2017 om säsongsarrende,
jordbruk – del av Spannarp 13:55.
Dnr KS 2017/0016-3
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 9 januari 2017 om säsongsarrende,
jordbruk – del av Träslöv 9:28.

Dnr KS 2017/0016-4
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 10 januari 2017 om säsongsarrende, jordbruk – del av Värö-Backa 9:2.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-01-31
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Dnr KS 2017/0016-5
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 12 januari 2017 om säsongsarrende, jordbruk – del av Tvååkers-Ås 2:8.
Dnr KS 2017/0016-12
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 19 januari 2017 om säsongsarrende, jordbruk – del av Tvååkers –Ås 4:5.
Dnr KS 2017/0016-13
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 19 januari 2017 om säsongsarrende, jordbruk – del av Tvååkers –Ås 3:14, 4:5, 5:3 och Vare 14:7.
Dnr KS 2016/0163-24
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 12 januari 2017 till Astar om
begäran om allmänna handlingar avseende kommunal vuxenutbildning –
Omvårdnadsutbildning.
Dnr KS 2015/0219-29
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 12 januari 2017 till
Trafikverket om granskningsutlåtande rörande järnvägsplan för anläggningen och ombyggnad av Varbergstunneln, Varberg-Hamra i Varbergs
kommun.
Dnr KS 2012/0583-37
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 16 januari 2017 om
nyttjanderättsavtal, slänt för Pilgatan med GC-väg mot Trönninge 18:21.
Dnr KS 2012/0583-39
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 16 januari 2017 om
nyttjanderättsavtal, slänt för Pilgatan med GC-väg mot Trönninge 18:24.
Dnr KS 2012/0583-40
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 19 januari 2017 om
nyttjanderättsavtal, slänt för Pilgatan med GC-väg mot Trönninge 18:23.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-01-31
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Ks § 30

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 14 december –
23 januari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2016/0467-6
Länsstyrelsens beslut 14 december 2016 om rättelse enligt 25 § förvaltningslagen (1986:223), skötselplan för naturreservatet Hovgård.
Dnr KS 2016/0265-11
Hallands kulturplan 2017-2020.
Dnr KS 2016/0478-5
Länsstyrelsens beslut 23 januari 2017 om tillstånd enligt kameraövervakningslagen, Scanvo Lastbil AB.
Dnr KS 2013/0308-15
Länsstyrelsens Västra Götalands läns beslut 23 januari 2017 om upplösning
av Varbergs Sparbanks stiftelse för fria bad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

