Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-06-27

1-53

Plats och tid
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Beslutande

Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande
Micael Åkesson (M)
Anne Tano (M)
Harald Lagerstedt (C)
Stefan Edlund (MP)
Tobias Carlsson (L)
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Kent Norberg (S)
Andreas Feymark (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Christofer Bergenblock (C)
Mattias Ahlström (L)
Ulla Svensson (S)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Lennart Liljegren (SPI)

Övriga deltagare

Carl Bartler, kommundirektör
Maria Svenningsson, kommunsekreterare
Magnus Eriksson, utvecklingsstrateg
Jan Sjöstedt, förbundsdirektör Räddningstjänsten Väst, § 155
Charlott Elisson, kommunikationsstrateg, § 156

Utses att justera

Jeanette Qvist (S)

Sekreterare

Maria Svenningsson

Ordförande

Ann-Charlotte Stenkil (M)

Justerande

Jeanette Qvist (S)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

27 juni 2017

Datum då anslaget sätts upp

10 juli 2017

Datum då anslaget tas ned

1 augusti 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Maria Svenningsson

Justerandes signatur
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Ks § 155

Information om säkerhetsskyddschefens ansvar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Jan Sjöstedt, förbundsdirektör Räddningstjänsten Väst, informerar om
säkerhetschefens ansvar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 156

Information om Varberg växer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Charlott Elisson, kommunikationsstrateg, informerar om kommunens
budskapsplattform gällande hur och varför Varberg växer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2017/0440

Anställning av personaldirektör
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. tillsätta Kristina Taremark som personaldirektör från och med 1 januari
2018
2. tillsätta Kristina Taremark som tillförordnad personaldirektör från och
med 1 november 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M), Jana Nilsson (S), Tobias Carlsson (L) och
Harald Lagerstedt (C) föreslår att kommunstyrelsen tillsätter Kristina
Taremark som personaldirektör från och med 1 januari 2018 samt att
kommunstyrelsen tillsätter Kristina Taremark som tillförordnad
personaldirektör från och med 1 november 2017.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall eller avslag på Ann-Charlotte Stenkil
(M) med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Tjänsten som personaldirektör kommer att behöva tillsättas från och med
1 januari 2018 och rekryteringsarbetet är nu klart. Tjänsten kommer även
att behöva tillförordnas från och med 1 november 2017.
Samverkan har skett med företrädare för personalorganisationerna 21 juni
2017 och MBL-förhandling har skett 27 juni 2017, där alla parter var
överens om tillsättandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Personaldirektör
Personalkontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011/0212

Markförläggning av luftledning över
verksamhetsområdet Holmagärde Östra

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0248

Dagvattenanvisningar för Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner,
daterad 31 mars 2017.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. ge Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, i uppdrag att fortsätta utreda och ta
fram lösningsalternativ för hantering av naturvatten samt ansvarsfördelning av dagvattendammar inom allmän platsmark avseende
dagvattenhanteringen. Återrapportering sker till kommunstyrelsen
2. upphäva Dagvattenpolicy antagen i kommunfullmäktige 18 mars 2008,
§ 55
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny Dagvattenpolicy för Varbergs kommun
4. ge VIVAB i uppdrag att i samråd med samhällsutvecklingskontoret ta
fram underlag till ny Dagvattenpolicy för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med antagandet av Varberg kommuns VA-policy, VA-strategi,
VA-riktlinje fick VIVAB i uppdrag att leda arbetet med att ta fram en
detaljerad ansvar- och rollfördelning mellan kommunens förvaltningar och
bolag gällande kommunens dagvattenhantering.
Målet med dagvattenanvisningarna är att skapa en genomtänkt, miljöanpassad och för samhällsnyttan kostnadseffektiv hantering av dagvatten.
Syftet med anvisningarna är att samtliga inblandade aktörer ska vara
införstådda med vilka förutsättningar som gäller för dagvattenhanteringen i
olika sammanhang såsom fysisk planering, exploatering, sanering med
mera.
Dagvattenanvisningarna har tagits fram av en arbetsgrupp med
representanter från VIVAB och berörda förvaltningar i både Falkenbergs
och Varbergs kommun och har under hösten 2016 varit på remiss hos
berörda nämnder och bolag för yttrande. Synpunkterna har konkretiserats
och förtydligats i redigeringsarbetet och inarbetats i den slutliga versionen
av dagvattenanvisningarna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 juni 2017, 359.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Beslutsförslag 17 maj 2017.
Protokollsutdrag från Falkenbergs kommun, 9 maj 2017.
Dagvattenanvisningar i Falkenbergs och Varbergs kommuner, 17 maj 2017.
Sammanfattning av remiss med kommentarer till yttranden, 31 mars 2017.
VA-policy, strategi och riktlinjer för Varbergs kommun.
Dagvattenpolicy 18 mars 2008, § 55.

Övervägande
Hanteringen av dagvatten blir allt viktigare i takt med det moderna
samhällets utveckling. Framtidens dagvattenhantering står inför många
utmaningar, bland annat i form av ökad exploatering och klimatförändringar. En aktiv och framåtriktad planering för dagvatten är en
förutsättning för att möta kommunens behov av utveckling.
Dagvattenhanteringen är en förvaltnings- och bolagsövergripande fråga
som ställer stora krav på samverkan. Genom gemensamma styrdokument
för dagvattenhanteringen skapas förutsättningar för en övergripande
samordning av kommunens hantering av dagvatten. Anvisningarna
innehåller riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras i den fysiska
planeringen och för olika verksamheter samt inom och utanför kommunalt
verksamhetsområde för VA. Anvisningarna förtydligar också ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer.
Dagvattenanvisningarna är baserad på de övergripande strategier och
prioriteringar berörande dagvatten som anges i VA-policy, strategi och
riktlinje för Varbergs kommun.
I Varbergs kommun finns en antagen dagvattenpolicy från 2008.
Dagvattenanvisningarna följer inte alla de mål och riktlinjer som beskrivs i
Dagvattenpolicyn samt att ansvarsfördelningen i Dagvattenpolicyn inte
stämmer överens med kommunens verksamhet idag. Nya krav från EU har
införts och lagstiftningen har förändrats de senaste åren då hantering av
dagvatten har blivit en allt viktigare fråga i takt med det modernare
samhällets utveckling samt den ökade risken för översvämningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0375

Köpeavtal för del av Sunnvära 8:3
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna upprättat köpekontrakt, daterat 7 juni 2017, där kommunen
försäljer del av Sunnvära 8:3 till Derome Husproduktion AB för en
köpeskilling av 6 150 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret förde under 2016 diskussioner med Derome
Hus AB om lämpliga områden för etablering av en ny fabrik för
volymproduktion av bostäder. Kommunstyrelsen beslutade 30 augusti
2016, § 152, att godkänna avsiktsförklaring mellan kommunen och Derome
Hus AB samt att hos byggnadsnämnden anhålla om planläggning av
aktuellt markområde.
Byggnadsnämnden har 27 april 2017 antagit detaljplan för Sunnvära 8:3
med flera och beslutet vann laga kraft 19 maj 2017. Bygglov har beviljats
24 maj 2017.
Enligt avsiktsförklaringen ska ett köpeavtal för markområdet uppföras efter
det att detaljplanen har vunnit laga kraft efter de villkor som parterna
överenskommits i avsiktsförklaringen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 juni 2017, § 364.
Köpeavtal mellan kommunen och Derome Husproduktion AB, 7 juni 2017.
Beslutsförslag 31 maj 2017.
Avsiktsförklaring mellan Varbergs kommun och Derome Hus AB.

Övervägande
I enlighet med avsiktsförklaringen har köparen bekostat och svarat för
framtagande av dagvattenutredning samt trafikutredning. Köparen ska
även stå för kostnader för genomförandet av detaljplanen, såsom flytt eller
nyanläggande av vägar inom området, markarbeten, fastighetsrättsliga
åtgärder, dagvattenhantering och anslutningsavgifter.
Kommunen har svarat för kostnader för framtagande av detaljplan, såsom
stadsbyggnadskontorets kostnader samt övriga utredningar och
undersökningar som krävs i planarbetet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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I avsiktsförklaringen överenskoms att Derome Hus AB, eller annat bolag i
Deromegruppen, ska förvärva markområdet till ett pris om 65 kronor per
kvadratmeter. Köpeskillingen beräknades efter kommunens uppskattade
kostnader för framtagande av detaljplan, kapitalkostnader för utbyggnad av
VA till verksamhetsområdet, inköp av mark och övriga exploateringskostnader exklusive köparens åtaganden i enlighet med avsiktsförklaringen.
På de grunder som är överenskomna i avsiktsförklaringen uppgår
kommunens uppskattade kostnader till 91 kronor per kvadratmeter.
Prisökningen beror delvis på omfattande arkeologiska fynd vilket har krävt
extra undersökningar. Trafikverket har även uppskattat kostnaderna på det
allmänna vägnätet till högre än initialt. Enligt avsiktsförklaringen ska även
köparen stå för kapitalkostnader för utbyggnad av VA från Väröbacka vilket
nu är kalkylerat högre än vid upprättandet av avsiktsförklaringen.
Utöver de i avsiktsförklaringen överenskomna åtgärder så ska köparen även
anlägga VA inom planområdet vilket beräknas kosta cirka tre miljoner
kronor, varför motsvarande avdrag är gjort på köpeskillingen. Parallellt
upprättar kommunen å sin sida ett VA-avtal med Varberg Vatten AB för
reglering av kostnader för utbyggnad av VA.
Köpeskillingen uppgår efter ovan justeringar därför till 6 150 000 kronor
vilket motsvarar cirka 61 kronor per kvadratmeter.
De kostnader som totalt uppstår för köparen utöver köpeskillingen, vilka
normalt ingår i markpriset vid försäljning av industrimark, beräknas till
cirka 14 900 000 kronor, vilket motsvarar cirka 149 kronor per
kvadratmeter. Köparens totala kostnad för marken uppgår därmed till cirka
210 kronor per kvadratmeter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0375

VA-avtal med Varberg Vatten AB för utbyggnad
av VA till Värömotet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna upprättat VA-avtal, daterat 8 juni 2017, med Varberg Vatten
AB för finansiering av VA-ledningar till nytt verksamhetsområde vid
Värömotet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret förde under 2016 diskussioner med Derome
Hus AB om lämpliga områden för etablering av en ny fabrik för
volymproduktion av bostäder. Kommunstyrelsen beslutade 30 augusti
2016, § 152, att godkänna avsiktsförklaring mellan kommunen och Derome
Hus AB samt att hos byggnadsnämnden anhålla om planläggning av
aktuellt markområde.
Byggnadsnämnden har 27 april 2017 antagit detaljplan för Sunnvära 8:3
med flera och beslutet vann laga kraft 19 maj 2017. Bygglov har beviljats
24 maj 2017.
Markområdet som har planlagts i detaljplan för Sunnvära 8:3 med flera är
en del i ett större planerat verksamhetsområde öster om Värömotet i den
fördjupade översiktsplanen för norra kusten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 juni 2017, § 365.
VA-avtal mellan Varbergs kommun och Varberg Vatten AB, 8 juni 2017.
Beslutsförslag 31 maj 2017.
Avsiktsförklaring mellan Varbergs kommun och Derome Hus AB.

Övervägande
Enligt upprättad avsiktsförklaring mellan kommunen och Derome Hus AB
ska kommunen bekosta ledning för ren- och spillvatten från planområdet
till av Varberg Vatten AB utpekad anslutningspunkt i Väröbacka.
Enligt avsiktsförklaring ska VA-ledningen ägas och underhållas av
kommunen fram till dess området ingår i verksamhetsområde för Varberg
Vatten AB, då den övertas av Varberg Vatten AB. Under planarbetet har
samhällsutvecklingskontoret i samråd med Varberg Vatten AB konstaterat

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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att området redan initialt bör ingå i verksamhetsområdet för Varberg
Vatten AB.
VA-avtalet innebär att kommunen tar kostnaderna för utbyggnaden av VAledningarna, och sedan överför Varberg Vatten AB löpande de intäkter de
får via anläggningsavgiften och att kommunen tar den ekonomiska risken
att projektet blir dyrare än vad intäkterna blir. Anledningen till det är att
VA-huvudmannen enligt vattentjänstlagen inte har skyldighet att bygga ut
kommunalt VA till industriområden. Falkenbergs Vatten & Renhållning AB
har tidigare skrivit liknande avtal med Falkenbergs kommun för att
finansiera nya verksamhetsområden för VA.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2013/0448

Markanvisning av Kvarnliden 9 med flera
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna markanvisningsavtal, underskrivet av exploatören 29 maj
2017, där fastigheterna Kvarnliden 7, 9 samt del av Getakärr 3:46 och
3:115 markanvisas till Magnus Månsson Fastighets AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Avtalet avser exploatering och överlåtelse genom försäljning eller upplåtelse
av tomträtt av fastigheterna Kvarnliden 7, 9 samt del av Getakärr 3:46 och
3:115. Fastigheterna är belägna sydost om Rosenfredsskolan och omfattar
tillsammans cirka 2 700 m2 i kvarteret Kvarnliden. Fastigheterna omfattas
av 1934 års stadsplan och utgör kvartersmark avsedd att bebyggas för
bostads- eller affärsändamål. Markområdet används för tillfället för allmän
markparkering omfattandes cirka 55 parkeringsplatser, samt uppställningsplats för insamling av avfall.
Kommunstyrelsen beslutade 23 juni 2015, § 124, att markanvisa
fastigheterna till Varbergs Bostads AB samt att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ansöka om planbesked och upprätta ett markanvisningsavtal. Byggnadsnämnden beslutade 3 mars 2016, § 62, att
meddela positivt planbesked och att detaljplaneläggningen skulle påbörjas
senast andra kvartalet 2016.
Varbergs Bostads AB har under processen meddelat
samhällsutvecklingskontoret att exploateringen inte är ett av deras högst
prioriterade projekt varför samhällsutvecklingskontoret har fört dialog med
annan intressent. Varbergs Bostads AB har i samband med föreliggande
ärende direktanvisats ett markområde inom fastigheten Adjunkten 6 för
vilket det nyligen påbörjats ett arbete med en ny detaljplan. Det
planområdet omfattar utöver det anvisade markområdet även stora ytor
som idag används till parkering tillhörande Varbergs Bostads AB
bostadsbestånd, vilka Varbergs Bostads AB planerar att exploatera, och
samhällsutvecklingskontoret bedömer att bostadsutfallet optimeras av att
en och samma exploatör förfogar över hela planområdet.
För kvarteret Kvarnliden har samhällsutvecklingskontoret tillsammans med
arkitektbyrån Semrén och Månsson arbetat fram ett nytt förslag för att
bebygga aktuella fastigheter med främst ungdomsbostäder likt de förslag
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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som Varbergs Bostads AB redovisade när de blev de anvisade marken inom
kvarteret Kvarnliden.
Markanvisningsavtalet skrivs med Semrén och Månssons systerbolag
Magnus Månsson Fastighets AB som är exploatör och fastighetsutvecklare.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 335.
Markanvisningsavtal för Kvarnliden 7, 9 samt del av Getakärr 3:46 och
3:115, undertecknat av exploatören 29 maj 2017.
Beslutsförslag 23 maj 2017.

Övervägande
Kommunen har antagit riktlinjer för markanvisning genom beslut i
kommunfullmäktige 20 juni 2016, § 104. Markanvisning ska som
huvudregel ske genom ett öppet förfarande, det vill säga att samtliga
aktörer ska lämnas samma möjlighet att erhålla en option att förhandla om
byggrätten. Undantagsvis kan kommunen frångå detta förfarande
exempelvis om det handlar om förtätningsprojekt för 100 procent
hyresrätter, alternativt en boendeform som kan anses speciellt efterfrågad
eller unik till sitt koncept, eller om ett öppet förfarande av andra
anledningar inte är lämpligt.
I beslutet att markanvisa fastigheterna till Varbergs Bostads AB beskrivs att
exploateringen gäller 57 mindre lägenheter som särskilt utformas för att
upplåtas som ungdomsbostäder. För att säkerställa att området fortsatt
exploateras enligt denna inriktning har det i markanvisningsavtalet säkerställts att exploatören upplåter minst samma antal till ungdomar i åldern
18-24 år. Visar det sig i planarbetet att exploateringsgraden för området
kan utökas för att inrymma fler lägenheter medges exploatören då upplåta
ytterligare lägenheter utan detta krav. Tidiga skisser visar på att en
omfattning om totalt cirka 95 lägenheter är möjlig. Exploatören förbinder
sig att söka statligt investeringsstöd för hyresbostäder och att förhålla sig
till normhyran om 1350 kronor per m2 och år om det erhålls.
Exploatören önskar förvärva området genom upplåtelse av tomträtt.
Samhällsutvecklingskontoret samtycker att detta är en fördelaktig
upplåtelseform. Genom ett fortsatt ägande av marken kan kommunen
genom tomträttsavtalet säkerställa att exploatören upplåter bostäderna
genom hyresrätt samt att de uppfyller kravet om bostäder för ungdomar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Magnus Månsson Fastighets AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0666

Överlåtelse av del av Adjunkten 6
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna direktanvisning av del av Adjunkten 6 till Varbergs Bostads
AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Detaljplanearbete har påbörjats för del av fastigheterna Adjunkten 6,
Getakärr 5:1, 6:17 och 6:44 efter beslut i byggnadsnämnden 5 februari 2015,
§ 18. Varbergs Bostads AB ansökte ursprungligen om planbesked och
Varbergs kommun är medsökande till den del som avser Adjunkten 6.
Syftet med planläggningen är att ändra användningen av de ytor som idag
utgör parkeringsplatser, till att inrymma cirka 200-300 nya bostäder.
Kommunens intresse i planarbetet är att skapa byggrätt inom den del av
Adjunkten 6 som går under benämningen kyrktomten.
Kommunen har antagit riktlinjer för förfarande vid tilldelning av kommunala tomter för flerbostadshus genom beslut i kommunfullmäktige 20 juni
2016, § 104.
Marktilldelning ska som huvudregel ske genom ett öppet förfarande, det vill
säga att samtliga aktörer ska lämnas samma möjlighet att erhålla en option
att förhandla om byggrätten. Undantagsvis kan kommunen frångå detta
förfarande.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 334.
Beslutsförslag 17 januari 2017.
Karta över planområdet, kyrktomten.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret anser att en öppen markanvisning inte bör
genomföras vad gäller den byggrätt som prövas genom detaljplaneläggning
av fastigheten Adjunkten 6 med flera. Osäkerheterna kring hur stor byggrätten inom kyrktomten slutligen blir med hänsynstagande till buller och
andra faktorer, samt hur parkeringsbehovet ska tillgodoses anser

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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samhällsutvecklingskontoret vara tillräckligt incitament för att medge en
direktanvisning till Varbergs bostads AB.
Bedömning görs även att bostadsutfallet optimeras av att en exploatör
förfogar över hela detaljplaneområdet då projektet ges bättre
förutsättningar att lösa exempelvis parkeringsbehovet på ett resurseffektivt
sätt.
Varbergs Bostads AB tar också ett särskilt bostadssocialt ansvar genom att
säkra socialförvaltningens behov av bostäder, vilket anses värdefullt i
sammanhanget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergs Bostads AB
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Dnr KS 2016/0437

Förstudieuppdrag för ny konstgräsplan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för
ny konstgräsplan enligt lägsta möjliga miljöbelastning, inklusive
planbelysning, mål, avbytarbås, läktare och stängsel på föreslagna
platser enligt alternativ 1 i åtgärdsvalet, daterat 18 augusti 2016
2. godkänna en förstudiekostnad om 200 000 kronor och att denna
kostnad belastar kultur- och fritidsnämndens resultatreserv om
projektet inte genomförs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med
redaktionellt tillägg av ”daterat 18 augusti 2016” sist i beslutssats 1.
Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av
”enligt lägsta möjliga miljöbelastning” efter ordet ”konstgräsplan” i
beslutssats 1.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag
och finner det bifallet.
Ordföranden ställer fråga om bifall eller avslag på Ann-Charlotte Stenkils
(M) redaktionella tillägg och finner det bifallet.
Ordföranden ställer fråga om bifall eller avslag på Jeanette Qvist (S)
tilläggsyrkande och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Idag finns fyra konstgräsplaner i Varbergs kommun. Dessa är lokaliserade
till Tvååker, Träslövsläge, vid Påskbergsvallen i centrumorten och i
Veddige. Det är planerat för ytterligare en konstgräsplan i området
Väröbacka/Bua.
Då fotbollen är den största idrotten, med över en tredjedel av alla idrottsaktiviteter och numera bedrivs året runt, så finns det behov av ytterligare
konstgräsplaner för verksamheten. Fördelen med just konstgräsplaner är
att de är spelbara i princip året runt, de kan användas flera gånger per dag
och kräver inte samma underhåll som en naturgräsplan gör.
Justerandes signatur
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Ett antal olika lägen har diskuterats, men för att hålla nere investeringsvolymen har främst lägen som redan har omklädningsmöjligheter varit de
placeringar som diskuterats. Det läge som kultur- och fritidsförvaltningen
har valt att utreda vidare i en förstudie är Håstens grusplan.
Sparbankstiftelsen har beslutat medfinansiera en konstgräsplan med
7 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 345.
Beslutsförslag 24 maj 2017.
Kultur och fritidsnämnden, 31 augusti 2016, § 87.
Åtgärdsvalstudie.

Övervägande
Gällande arrangemanget Varberg Summer Horse Show kommer det inte
arrangeras på Håstens grusplan som ett årligt arrangemang framöver.
Samhällsutvecklingskontoret bedömer därför att Håstens grusplan är det
mest lämpliga alternativet då en konstgräsplan på denna yta innebär minst
kringkostnader jämfört med de andra alternativen.
Förstudien behöver samordnas med pågående arbete med ny simhall med
avseende på de ytor som kommer behövas under byggtiden för de två
projekten. Förstudien ska även ta hänsyn och föreslå materialval för
konstgräs, granulat och en dagvattenhantering som möjliggör för
återvinning av granulat som innebär lägsta möjliga miljöbelastning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden
Hamn och gatunämnden
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0255

Befolkningsprognos 2017-2021 med utblick mot
år 2030
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta Befolkningsprognos 2017-2030 Varbergs kommun att gälla som
planeringsunderlag för styrelser och nämnder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har låtit konsultföretaget Statisticon utföra
total- och delområdesprognoser utifrån kommunens planerade bostadsbyggnation som omfattar åren 2017-2021, med utblick mot 2030. Den
exploateringsstyrda totalprognosen ska gälla som planeringsunderlag för
styrelser och nämnder.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 328.
Beslutsförslag 1 juni 2017.
Befolkningsprognos 2017-2030 Varbergs kommun.

Övervägande
Tre olika befolkningsprognoser har gjorts; en exploateringsstyrd och två
prognoser med målvärdena 70 000 respektive 78 000 invånare.
Då Varbergs kommun har inplanerad bostadsbyggnation fram till år 2030
bedöms den exploateringsstyrda prognosen vara mest rimlig som planeringsunderlag för Varbergs kommun, medan övriga prognoser kan vara
lämpliga vid bedömningar utifrån scenarier.
Det finns en tydlig relation mellan bostadsbyggnation och
befolkningsutveckling. Enligt prognosen skulle Varbergs kommun kunna
uppnå en befolkning på drygt 80 000 invånare år 2030 förutsatt att
kommunen bygger de cirka 9 800 bostäder som planerats för berörd
tidsperiod.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och styrelser
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Dnr KS 2017/0340

Uppdrag om fördjupade översiktsplaner för
serviceorter i öst
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram fördjupade
översiktsplaner för serviceorterna Tvååker, Veddige,
Rolfstorp/Skällinge och Kungsäter
2. godkänna att totalt 1,76 miljoner kronor avsätts för framtagande av de
fördjupade översiktsplanerna. 800 000 kronor tas från
kommunstyrelsens ofördelade medel 2017 och 960 000 kronor arbetas
in i ordinarie budgetprocess.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) och Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till
arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun är en attraktiv kommun med ett strategiska geografiskt
läge, goda kommunikationer och hög efterfrågan på bostäder. Behovet av
att identifiera möjliga nya bostads- och verksamhetsområden är stora för
att behålla service och ge möjlighet för fortsatt utveckling.
Syftet med framtagandet av fördjupade översiktsplaner för Varbergs
serviceorter i öst är att tydliggöra kommunens inriktning för den
långsiktiga mark- och vattenanvändningen i respektive serviceort.
Planerna kommer att fokusera på vad som bör värnas och bevaras, och var
det finns potential att utveckla med bostäder och verksamheter.
Grundläggande är kommunfullmäktiges prioriterade mål om fler bostäder i
hela kommunen i olika upplåtelseformer.
Arbetet med framtagandet av de fördjupade översiktsplanerna ska
samordnas med parallellt pågående arbete med att ta fram ortsutvecklingsstrategi och landsbygdsstrategi. Detta kan totalt sett ge fler positiva
synergieffekter.
Målsättningen är att de fördjupade översiktsplanerna ska vara framtagna
och antagna under senare delen av 2019.
Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 329.
Beslutsförslag 4 maj 2017.

Övervägande
För Varbergs kommuns serviceorter öster om E6:an finns idag fördjupade
översiktsplaner i varierande ålder. Övriga serviceorter som Bua och
Väröbacka/Limabacka i kommunens västra delar behandlas i den
fördjupade översiktsplanen för norra kustområdet.
Samhällsutvecklingskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma
bedömning är att dessa behöver ersättas med nya fördjupningar, enligt de
riktlinjer som finns i plan- och bygglagen, för att fungera som ett fullgott
stöd i den kommunala planeringen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Näringslivs- och destinationskontoret
Stadsbyggnadskontoret
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0346

Uppdrag om framtagande av ortsutvecklingsstrategier
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ta fram ortsutvecklingsstrategier för orterna öster om E6:an som idag
innefattas i fördjupad översiktsplan (FÖP) 90 under 2017 – 2019
2. uppdra åt näringslivs- och destinationskontoret att processleda arbetet
med framtagandet
3. 80 000 kronor för strategiernas aktiviteter 2017 tas ur
kommunstyrelsens ofördelade medel 2017. Beräknad kostnad på 160
000 kronor för strategiernas aktiviteter 2018-2019 tas upp för beslut
om annan finansiering inte är möjlig.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Gödestad, Hunnestad, Himle, Valinge, Sibbarp och Karl-Gustav är orter i
kommunen som idag omfattas av fördjupad översiktsplan 90. Nya
fördjupade översiktsplaner förslås tas fram för serviceorterna öster om E6,
Tvååker, Veddige, Rolfstorp/Skällinge och Kungsäter. Fördjupade översiktsplaner ska redovisa den strategiska och långsiktiga mark- och
vattenanvändningen och tas fram enligt plan- och bygglagen. Orter i
kommunen har olika förutsättningar och olika behov för möjliggörande av
en långsiktig utveckling. För att bättre kunna ta tillvara lokala initiativ och
lokal utvecklingskraft för frågor som inte enbart rör mark- och
vattenanvändning bedöms ortsutvecklingsstrategier vara en lämplig form
för dessa orter.
Ortsutvecklingsstrategier är en metodik för kontinuerlig dialog med
invånare och verksamma för att främja ortens utveckling. I metodiken ingår
en ortsutvecklingsanalys som beskriver förutsättningar för ortens
utveckling och utgör ett stöd i den kommunala planeringen. I processen tas
även fram en prioritering av åtgärder för ortens utveckling. Processen
involverar såväl tjänstemän, politiker och ortens näringsliv samt invånare.
De mest prioriterade åtgärderna tas sedan vidare i den kommunala
planeringen i de fall det rör sig om frågor som lyder under kommunens
ansvarsområde.
Ortsutvecklingsstrategi föreslås i ett första skede tas fram för minst tre orter
med start 2017. Processen utvärderas sedan innan strategier tas fram för
övriga orter.
Justerandes signatur
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Arbetet med framtagandet av ortsutvecklingsstrategier samordnas med
arbetet med de fördjupade översiktsplanerna och landsbygdsstrategin vilket
förväntas ge många positiva synergieffekter.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 330.
Beslutsförslag 1 juni 2017.

Övervägande
Ortsutvecklingsstrategierna är dels ett planeringsunderlag för samhällsutvecklingen i berörda orter och dels en process för en utökad medborgardialog som kan ligga till grund för politiska prioriteringar.
Ortsutvecklingsstrategierna kan även vara ett mer flexibelt sätt att hantera
planeringsfrågor på mindre orter än som tidigare genom fördjupade
översiktsplaner.
Både tjänstemän och förtroendevalda kommer att behöva vara delaktiga i
olika aktiviteter beroende på behov, däribland byavandringarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret;KS
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0342

Uppdrag om landsbygdsstrategi för Varbergs
kommun för 2018-2028
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. uppdra åt näringslivs- och destinationskontoret att ta fram en
landsbygdsstrategi för Varbergs kommun
2. bevilja 100 000 kronor för 2017-2018 för aktiviteter som främjar
strategins framtagande och involverar Varbergs landsbygd i
framtidsdialog på de platser som inte berörs eller kan samordnas med
de fördjupade översiktsplanerna för serviceorterna öster om E6:an och
ortsutvecklingsstrategierna
3. medel för 2017-2018 tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade
medel 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av att anta en ny strategi för utvecklingen av Varbergs
Landsbygd. Den gällande strategin Utvecklingsstrategi för Varbergs
kommun med fokus på landsbygden, behöver förnyas. Delar av strategin är
föråldrade och den saknar ett tydligt fokus på landsbygdens utveckling.
Idag finns en bättre beredskap för att hantera landsbygdsutveckling på ett
mer strategiskt sätt genom att en ny tjänst som landsbygdssamordnare
inrättats.
Istället för att revidera befintlig strategi så är förslaget att ta fram en ny
strategi i samverkan med arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för
kommunens serviceorter öster om E6:an och ortsutvecklingsprogrammen
för våra tätorter och före detta fördjupad översiktsplan 90-områden.
Arbetet med framtagandet av strategin samordnas med arbetet med den
fördjupade översiktsplanen och ortsutvecklingsprogrammen vilket kommer
ge många positiva synergieffekter.
Strategin åtföljs av framtagandet av en handlingsplan för att göra strategin
konkret. I handlingsplanen beskrivs vem som gör vad och vilka insatser
som är prioriterade. Aktiviteterna knyts till respektive förvaltning och
bolag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 331.
Justerandes signatur
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Beslutsförslag 4 maj 2017.

Övervägande
Kommunen gynnas av att ha ett strategiskt politiskt underlag för den
framtida utvecklingen av landsbygden, ett sammanhållande dokument som
beskriver landsbygdens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.
Varberg är en kommun i stark utveckling, en utveckling berör hela
kommunen. Syftet med strategin är att synliggöra landsbygdens
förutsättningar och peka ut ett antal strategiska utvecklingsområden som i
nästa steg kopplas till en handlingsplan med målsättningar och
prioriteringar. Vidare ska strategin ligga till grund för samverkan med
Landsbygdsrådet, ideell och privat sektor, samt dialog med kommunens
invånare kring landsbygdens utveckling.
Strategin bör ha ett tioårs perspektiv och ta sin utgångspunkt i Vision
Varberg 2025 – Västkustens kreativa mittpunkt. Den bör även stå i relation
till för kommunen viktiga styrdokument som till exempel översiktsplanen
och hållbarhetsstrategin med flera.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret;KS
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0391

Ägardirektiv - Varbergs Fastighets AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. fastställa ägardirektiv för Varbergs Fastighets AB, daterat 30 maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs Fastighets AB, VFAB, har de senaste åren fått ett förändrat
uppdrag där man utöver att vara fastighetsägare numera även hanterar
kommunens byggnationer och parkeringshus. Dessa förändringar har inte
följt med in i ägardirektivet varför följande behöver tydliggöras:
1. Föremål för bolagets verksamhet
• tillägg över att man ska genomföra projektering och byggnationer av
kommunala investeringar på uppdrag av kommunstyrelsen.
• tillägg att man ska bedriva parkeringsverksamhet på uppdrag av
Varbergs kommun.
2. Bolagets ändamål
• justeringar utifrån den förändrade verksamheten under rubrik 1
samt ett tydligare utvecklingsfokus.
3. Ekonomiska riktlinjer och mål.
• sänkning av soliditetsmåttet.
4. Hållbarhet
• rubriken löd tidigare miljö, men bör anpassas till hållbarhet för att
även få med de sociala och ekologiska förhållningssätten i
verksamheten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 juni 2017, § 371.
Beslutsförslag 30 maj 2017.
Ägardirektiv för Varbergs Fastighets AB, daterat 30 maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0286

Undertecknande av handlingar avseende bankoch plusgiro med mera 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bemyndiga Malin Ung, Jens Otterdahl Holm, Marianne Klang, Agneta
Gustafsson, Christina Bengtsson, Kerstin Norman, Annika Ericsson,
Stefan Tengberg och Merja Olmedo att två i förening på kommunens
vägnar underteckna anvisningar av kommunens bank- och plusgiroräkningar, kvitteringar eller överlåtelser av o c h till kommunen
eller någon av dess nämnder eller styrelser ställda checkar,
postremissväxlar, plusgiro och postanvisningar samt andra
värdeförseelser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att Ann-Louice Östlund har avslutat sin anställning på
ekonomikontoret och ersatts av Malin Ung föreslås Malin Ung läggas till
listan över personer som har rätt att två i förening på kommunens vägnar
underteckna anvisningar av kommunens bank- och plusgiroräkningar med
mera.
Ärendet ersätter tidigare beslut i kommunstyrelsen 31 maj 2016, § 115.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 351.
Beslutsförslag, 30 maj 2017.

Övervägande
För att ekonomikontorets arbete ska kunna utföras på ett effektivt sätt
är det viktigt att ett flertal personer har rätt att två i förening underteckna
aviseringar av kommunens bank- och plusgiroräkningar med mera.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/0646

Uppföljning av Intern kontroll 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta uppföljning av intern kontroll för år 2016
2. uppmana de nämnder som har negativa kontrollmoment att åtgärda
dessa snarast under 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2013, § 69, om intern kontroll för
Varbergs kommun. Detta beslut innefattar Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Varbergs kommun, vilka bland annat anger att respektive
nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje nämnd ska senast i mars månad varje år anta en
plan för den interna kontrollen. Av dessa riktlinjer framgår även att det
övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll vilar på
kommunstyrelsen som, med utgångspunkt från nämndernas och
styrelsernas rapporter, ska utvärdera kommunens samlade plan för intern
kontroll och, i de fall förbättringar behöver göras, ta initiativ till sådana.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 338.
Beslutsförslag 12 april 2017.
Sammanställning av kontrollmoment 2016.

Övervägande
Den sammanfattande bilden av kommunens internkontroll är att den fungerar väl, men att det finns kontrollmoment som måste förbättras och
åtgärdas. Alla nämnder förutom kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden har haft en antagen internkontrollplan för 2016 samt en väl
fungerande process för uppföljning och åtgärd. För vissa nämnder finns
däremot ett behov av att bättre tydliggöra internkontrollmomenten och
dess uppföljning. De negativa kontrollsvar som har rapporterats är 13 av
totalt 151. Det är ytterst viktigt att de negativa kontrollmomenten åtgärdas
snarast under 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0183

Uppföljning av synpunkter till kommunstyrelsen
från 1 november 2016 till 30 april 2017 - Tyck
Om Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av inkomna synpunkter till Tyck Om Varberg
från 1 november 2016 till och med 30 april 2017 för kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har sammanställt synpunkter som kommit till
kommunstyrelsen genom Tyck Om Varberg. Sammanställningen omfattar
perioden 1 november 2016 till och med 30 april 2017. Under perioden
lämnades åtta synpunkter.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 355.
Beslutsförslag 23 maj 2017.
Redovisning av inkomna synpunkter till kommunstyrelsen - Tyck om
Varberg.
Synpunkter och svar.

Övervägande
Kommunkansliet föreslår att redovisningen godkänns med hänvisning till
sammanställningen av synpunkter som kommit in mellan 1 november 2016
och 30 april 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0396

Kommunstyrelsens nämndmål 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta nämndmål för kommunstyrelsen 2018, daterade 1 juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2011 vision Varberg 2025 - Västkustens kreativa
mittpunkt. Därefter har kommunfullmäktige antagit strategiska
målområden med prioriterade mål samt prioriterade inriktningar för
mandatperioden 2015-2019. Alla nämnder har därför fått uppgiften att
tydliggöra sin nedbrytning av fullmäktiges mål, för att visa och målsätta
arbetet med att uppfylla kommunfullmäktiges mål och därmed ta
kommunen ytterligare närmare visionen.
Kommunstyrelsen har i skapandet av sina mål att ta hänsyn till sina olika
roller: som kommunstyrelse ansvarar man för ledning och samordning, råd
och stöd samt uppföljning och kontroll. Alla dessa delar är ett ansvar
kommunstyrelsen har då det gäller övriga nämnders arbete. Utöver detta
har kommunstyrelsen även i vissa delar funktionen av egen verksamhetsnämnd där man från kommunstyrelsen har en egen förvaltning med direkta
utföraruppdrag riktade både mot andra delar av kommunorganisationen
och direkt till invånare, besökare och företag.
I arbetet med kommunstyrelsens mål har följande grunddelar varit
styrande
• målen ska brytas ned utifrån kommunfullmäktiges strategiska
målområden och prioriterade inriktningar för perioden 2016-2019
• målen görs i denna omgång med sikte på budgetår 2018 och
målsättningar samt indikatorer gäller 2018 med möjlighet att följas även
längre fram för långsiktighet och kontinuitet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 346.
Beslutsförslag 30 maj 2017.
Kommunstyrelsens nämndmål 2018, 1 juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0372

Kvalitetsredovisning för kommunal
vuxenutbildning 2016 - Svenska för invandrare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Kvalitetsredovisning för utbildning i svenska för invandrare
2016, daterad 12 maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt Skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och
utveckla utbildningen.
Vidare ska sådan planering även genomföras på skolenhetsnivå.
Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av elever, lärare och
övrig personal. Det är rektor som ansvarar för att kvalitetsarbetet vid
enheten genomförs. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras
och huvudmannen för utbildningen ska, om det framkommer brister, vidta
nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 337.
Beslutsförslag 12 maj 2017.
Kvalitetsredovisning för utbildning i svenska för invandrare 2016, daterad
12 maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0373

Kvalitetsredovisning för grundläggande och
gymnasial vuxenutbildning 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Kvalitetsredovisning för grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning 2016, daterad 28 maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och
utveckla utbildningen.
Vidare ska sådan planering även genomföras på skolenhetsnivå.
Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av elever, lärare och
övrig personal. Det är rektor som ansvarar för att kvalitetsarbetet vid
enheten genomförs.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen för
utbildningen ska, om det framkommer brister, vidta nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 336.
Beslutsförslag 31 maj 2017.
Kvalitetsredovisning för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2016/0619

Valdistrikts- och valkretsindelning samt antal
ledamöter och ersättare i fullmäktige i Varbergs
kommun vid de allmänna valen 2018 och
Europaparlamentsvalet 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

behålla nuvarande valdistriktsindelning under valen 2018 och 2019
ändra namn på valdistriktet Träslövsläge 1 till Träslövsläge NV
ändra namn på valdistriktet Träslövsläge 2 till Träslövsläge SÖ
ändra namn på valdistriktet Tvååker 1 till Tvååker tätort
ändra namn på valdistriktet Tvååker 2 till Tvååker landsbygd
kommunen under valen 2018 och 2019 ska vara indelad i två valkretsar
fullmäktige ska under valen 2018 och 2019 bestå av 61 ledamöter och
att antalet ersättare ska utgöra hälften av det antal platser som varje
parti får i fullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Hurtig (KD) och Stefan Edlund (MP) föreslår att kommunen istället
ska vara indelad i en valkrets under valen 2018 och 2019, beslutssats 6.
Jana Nilsson (S), Tobias Carlsson (L) och Ann-Charlotte Stenkil (M)
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Kommunen är skyldig att se över indelningen av valdistrikt och valkretsar
inför 2018 och 2019 års val. Samma indelning i valdistrikt och valkretsar
kommer att gälla både för valen till riksdagen, kommun- och
landstingsfullmäktige samt valet till Europaparlamentet.
Kommunfullmäktige ska besluta om förslag till indelning i valkretsar senast
1 oktober 2017. Länsstyrelsen ska besluta om kommunfullmäktiges förslag
till indelning i valdistrikt senast 1 december 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Valdistrikt
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och
2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta
färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.
Varbergs kommun är för närvarande indelad i 36 valdistrikt. Indelningen
följer kommunens indelning i statistikområden, så kallade nyckelkodsområden. Nuvarande indelning följer också församlingsgränserna.
De flesta av valdistrikten, 25 stycken, ligger befolkningsmässigt inom föreskriven storlek. Åtta distrikt är mindre och tre är större än vallagens
bestämmelser.

Ändring av namn
Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. Löpnummernamn
ska undvikas. I Varbergs kommun finns valdistrikten Träslövsläge 1,
Träslövsläge 2, Tvååker 1 och Tvååker 2.

Valkretsar
Grundregeln är att en kommun ska ha en valkrets. Om en kommun har
36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två
eller flera valkretsar. Varberg är under nuvarande mandatperiod indelad i
två valkretsar med 30 respektive 31 mandat i kommunfullmäktige.

Antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige
Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter och ersättare som
fullmäktige ska ha. Enligt kommunallagen ska en kommun som har över 36
000 röstberättigade invånare minst ha 61 ledamöter. Antalet ersättare ska
utgöra högst hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige.
Kommunfullmäktige i Varberg har under nuvarande mandatperiod 61
ledamöter och antalet ersättare utgör hälften av det antal platser som varje
parti får i fullmäktige.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 354.
Beslutsförslag 31 maj 2017.
Valnämnden 12 maj 2017, § 1.
Utredning valdistrikts- och valkretsindelning 2018 och 2019, 27 april 2017.
Informationsbrev från Länsstyrelsen i Hallands län, 13 april 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0307

Ansökan om bidrag 2018, Bris region Väst
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja Bris Region Väst ett bidrag på 50 000 kronor för år 2018
2. kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Bris erbjuder barn och unga att anonymt och kostnadsfritt få stöd via ett
flertal kontaktkanaler. Bris kan ses som ett komplement till kommunens
och andra myndigheters stödfunktioner till barn och unga. Målet för Bris
verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och förbättra deras
levnadsvillkor. Bris ska särskilt bistå barn och unga i utsatta situationer
samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna.
Bris bedriver bland annat stödverksamhet som bemannas av anställda
kuratorer. Det vanligaste samtalsämnet är psykisk ohälsa. Förutom de
kurativa samtalen tar även kuratorerna uppdrag av barn som kan gälla att
företräda barnet i kontakter med myndigheter eller upprätta anmälan. Bris
erbjuder även gruppstöd. Under hösten 2016 startade Bris en ny
verksamhet, Bris nätverk. Det är en del av organisationens utåtriktade
arbete och är uppbyggt utifrån Bris fem regioner. Alla som brinner för
barnrätt ges genom Bris nätverk möjlighet att möta likasinnade, skapa
dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället;
den ideella, privata eller offentliga sektorn. Bris Region Väst ansöker om
bidrag på 160 000 kronor till sin verksamhet för år 2018.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 350.
Beslutsförslag 9 maj 2017.
Ansökan om bidrag 2018, Bris region Väst med bilagor.

Övervägande
Kommunstyrelsen har under flera år beviljat bidrag till Bris Region Väst.
År 2017 var bidraget 50 000 kronor. Kommunkansliet föreslår att Bris
Region Väst får 50 000 kronor i bidrag år 2018 och att kostnaden tas ur
kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0347

Organisationsförändring HR-avdelningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. genomföra organisationsförändring på personalkontorets HR-avdelning
från och med 1 september 2017 med innebörden att resurser
motsvarande 1,75 personalstrateg överförs från personalkontoret till
socialförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Personalkontoret har mottagit ett förslag från socialförvaltningen om att
förändra organiseringen av HR-resurserna för lednings- och chefsstöd till
förvaltningen. Socialförvaltningen har sedan 2010 efterhållit sitt HR-stöd
via personalkontoret. Under 2016 har stödet bedrivits med en omfattning
av 1, 75 årsarbetare via personalkontorets HR-avdelning.
Barn- och utbildningsförvaltningen samt serviceförvaltningen har sedan
tidigare sitt HR-stöd organiserat så att det är en del av förvaltningens egen
verksamhet. Övriga förvaltningar har däremot organiserat stödet genom
personalkontorets HR-avdelning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 344.
Beslutsförslag 8 maj 2017.

Övervägande
Personalkontoret konstaterar att den översyn som personaldirektören
genomförde 2016 beträffande kommunens HR-organisation innebar att
den då befintliga organisationen skulle behållas, vilket innebar att förvaltningarnas lösningar därmed kunde variera. Personalkontoret konstaterar
samtidigt att HR-stödet till förvaltningarna bör organiseras på det sätt som
är mest ändamålsenligt för berörd förvaltning.
Ett ökat behov av att ha HR-kompetens inom socialförvaltningen har
uppstått och personalkontoret har därefter fört dialog med förvaltningen
om hur förändringen kan genomföras på bästa sätt och från vilket datum.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Socialförvaltningen
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Dnr KS 2017/0382

Säkerhetsskyddschef
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. utse förbundsdirektör Räddningstjänsten Väst, till säkerhetsskyddschef
för Varbergs kommun
2. verksamhetschef för Trygg och hälsa, Räddningstjänsten Väst, till
ersättare för säkerhetsskyddschefen för Varbergs kommun
3. erinra Räddningstjänsten Väst att säkerhetsskyddschefen, i enlighet
med gällande lagstiftning, ska vara direkt underställd
kommundirektören i frågor på säkerhetsskyddslagstiftningens område.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En kommun ska, enligt 6 § säkerhetsskyddsförordningen (1995:633), ha en
säkerhetsskyddschef samt en ersättare för säkerhetsskyddschefen.
Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd kommundirektören.
Säkerhetsskyddschefen ska utöva kontroll över säkerhetsskyddet. Med
säkerhetsskydd avses enligt säkerhetsskyddslagen:
1. skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet.
2. skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen och som rör rikets säkerhet.
3. skydd mot terroristbrott enligt lagen om straff för terroristbrott, även
om brotten inte hotar rikets säkerhet.
Kommunfullmäktige antog, § 7, 17 januari 2017, Förtydligande av ägardirektiv för Räddningstjänsten Väst. Av detta förtydligande framgår att det
är respektive kommun som är beställare vad avser säkerhetsskydd i sin
kommun samt att förbundet ska tillhandahålla funktionen säkerhetsskyddschef. Det framgår däremot inte helt tydligt att säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd kommundirektören i frågor som rör
säkerhetsskyddslagstiftning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 347.
Beslutsförslag 18 maj 2017.
Förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst, 20 oktober
2016.
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Övervägande
Det framgår sedan tidigare av Förtydligandet av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst att förbundet ska tillhandahålla funktionen
säkerhetsskyddschef.
Räddningstjänsten Väst förordar att kommunen utser förbundsdirektör
Räddningstjänsten Väst till säkerhetsskyddschef samt verksamhetschef för
Trygg och hälsa Räddningstjänsten Väst, till ersättare för säkerhetsskyddschefen. Kommunkansliet föreslår därför att man utser dessa.
För att säkerställa att förordningens krav på säkerhetsskyddschefens organisatoriska placering uppfylls föreslår kommunkansliet att kommunstyrelsen särskilt tydliggör denna i en invändning till förbundet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Räddningstjänsten Väst
Falkenbergs kommun

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-06-27

Ks § 180

39

Dnr KS 2016/0306

Delegering av beslut om eldningsförbud i
Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. delegera till kommundirektören med kanslichefen som ersättare att –
var för sig – efter rekommendation och samråd med Räddningstjänsten
Väst besluta i frågor rörande tillfälligt eldningsförbud inom kommunen.
2. anteckna att beslutet förs in i kommunstyrelsens
delegeringsförteckning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Om förhållandena är sådana att en brand i skog och mark riskerar att få
stora konsekvenser kan det bli aktuellt att föreskriva om eldningsförbud.
Enligt Lag om skydd mot olyckor får en länsstyrelse eller en kommun
besluta om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus under en
avgränsad period. Beslut om eldningsförbud får inte delegeras från en
kommun till ett räddningstjänstförbund. Eftersom sakkunskapen på
kommunal nivå finns hos räddningstjänsten har naturligtvis
Räddningstjänsten Väst, RVäst, en avgörande roll då förbundets
medlemskommuner ska besluta om eldningsförbud. Beredningen och
bedömningen görs på förbundet.
Utöver kommunens eget agerande ska RVäst värdera rådande situation och
ta fram beslutsunderlag till RVäst:s medlemskommuner så att de kan
besluta om eller upphäva ett förbud mot eldning utomhus.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 juni 2017, § 378.
Beslutsförslag 7 juni 2017.

Övervägande
Kommunkansliet föreslår att ovan nämnda beslut framgent fattas inom
kommunstyrelsens förvaltning med kommundirektören som huvuddelegat
och kanslichefen som ersättare. Samma ordning kommer att gälla i
Falkenbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Räddningstjänsten Väst
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Dnr KS 2013/0463

Upphävande av policy för Samverkan,
bemötande och tillgänglighet - handikappolicy
för Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. återremittera ärendet.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att ärendet återremitteras.

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

Beskrivning av ärendet
Nuvarande policy kring samverkan, bemötande och tillgänglighet antogs av
kommunfullmäktige i maj 2003 och är inte längre aktuell.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 juni 2017, § 376.
Beslutsförslag 1 juni 2017.
Bemötandeguide.
Samverkan, bemötande och tillgänglighet – handikappolicy för Varbergs
kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2017/0180

Svar på remiss - Åtgärdsvalsstudie Noden
Borås
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 12 maj 2017 som svar på remiss Åtgärdsvalsstudie Noden Borås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått förslag till Åtgärdsvalsstudie Noden Borås på
remiss. Samrådstiden är förlängd till 17 september 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 juni 2017, § 373.
Beslutsförslag 31 maj 2017.
Yttrande – svar på remiss Åtgärdsvalsstudien Noden Borås.
Förslag till Åtgärdsvalsstudie Noden Borås.

Övervägande
Varbergs kommun har tidigare yttrat sig över Åtgärdsvalsstudie
Viskadalsbanan och Översiktsplan för Borås stad. Det är av stor vikt att inga
åtgärder förslås som försämrar framkomligheten på järnväg och väg mellan
Varberg och Borås eller möjligheten att resa kollektivt. Varbergs kommuns
synpunkter kvarstår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Trafikverket

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2015/0135

Svar på motion om bränslecellsbilar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om bränslecellsbilar med hänvisning till att kommunen
tillsammans med Varberg Energi AB ska följa utvecklingen inom
området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Andreas Feymark (SD) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till motionen.
Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
7 mars 2015 inkom en motion om bränslecellsdrivna bilar, skriven av Olle
Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD).
Motionären anser av Varbergs kommun ska införskaffa bränslecellsbil
drivna på vätgas och jämföra denna teknik med elbilstekniken. Motionären
föreslår även att Varbergs kommun ska utreda möjligheten till samarbete
genom pilotprojekt med näringslivet och på så sätt få ned priset.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 juni 2017, § 326.
Beslutsförslag 31 maj 2017.
Hamn- och gatunämnden, 21 september 2015, § 95.
Servicenämnden, 25 juni 2015, § 58.
Remissyttrande Varberg Energi, 22 juni 2015.
Remissyttrande Marknad Varberg, 23 september.
Kommunfullmäktige 17 mars 2017, § 27; Kommunfullmäktige beslutar
remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion, inkommen 9 mars 2015.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-06-27

43

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på initiativet till motionen, då
arbetet med att ställa om till en fossilfri fordonsflotta är angeläget. Teknikutvecklingen vad gäller fordon drivna på förnybara bränslen har emellertid
skett snabbt de senaste åren, räckvidden på elbilsbatterier blir allt bättre
och fler och fler satsningar genomförs för att bygga ut bilarnas laddinfrastruktur. En utmaning för vätgasdrivna elbilar är de stora kostnaderna för
att bygga ut den infrastruktur som möjliggör tankning, jämförelsevis är det
enklare och framförallt mindre kostsamt att bygga ut laddinfrastruktur för
batterielbilar.
Med stöd av servicenämndens och hamn- och gatunämndens inkomna
yttranden är samhällsutvecklingskontorets bedömning att det krävs minst
ett lokalt tankställe för att motivera inköp av bränslecellsfordon till den
kommunala fordonsflottan. Nämnvärt är dock att en eventuell investering i
utrustning för tillverkning av vätgas kan få större potential om den sätts i
relation till fler sammanhang än enbart persontransporter, så som till
exempel energilagring, effektutjämnare i vissa miljöer eller tunga
transporter.
För att strategiskt hantera energi- och klimatfrågor ur ett långsiktigt
perspektiv planerar samhällsutvecklingskontoret att senast år 2018 påbörja
arbetet med en ny energi- och klimatplan. Den kommande planen möjliggör ett helhetsgrepp kring energifrågan, vilket innefattar olika energibärare
och energikällors roll i kommunens arbete för att nå fossilfrihet. Samhällsutvecklingskontorets bedömning är därför att frågan om hur Varbergs
kommun ska förhålla sig till vätgas som energibärare bör hanteras inom
ramen för detta arbete. Med stöd av planen, och om det bedöms aktuellt,
finns därefter möjlighet att vidare utreda samarbetsmöjligheter och
eventuella EU-bidrag för finansiering.
Med hänvisning till avsaknaden av tankställe, samt möjligheten att vidare
utreda vätgas som energibärare i arbetet med den kommande energi- och
klimatplanen, föreslår samhällsutvecklingskontoret att motionen avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0420

Svar på motion om etablerande av en
vätgasstation
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om etablering av en vätgasstation i Varberg med
hänvisning till att kommunen tillsammans med Varberg Energi AB ska
följa utvecklingen inom området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Andreas Feymark (SD) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till motionen.
Harald Lagerstedt (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
5 september 2016 inkom en motion om etablerande av en vätgasstation i
Varberg, skriven av Olle Hällnäs (SD).
Motionären anser att Varbergs kommun ska genomföra en pilotstudie för
att testa bränslecellsbilar, samt en mobil tankstation för vätgas. Motionären
föreslår även att kommunen ska verka aktivt för etablerandet av en
vätgasstation i Varberg, samt undersöka möjligheten till eventuella samarbetspartners och EU-bidrag för etablerandet av en vätgasstation.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 31 maj 2017.
Remissyttrande från Varberg Energi 21 mars 2017.
Servicenämnden, 2 mars 2017, § 14.
Hamn- och gatunämnden 13 februari 2017, § 6.
Arbetsutskottet 4 oktober 2016, § 423; Arbetsutskottet beslutar motion om
etablerande av en vätgasstation remitteras till miljö- och
hälsoskyddsnämnden, servicenämnden samt Varberg energi.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-06-27

45

Kommunfullmäktige 20 september 2016, § 115; Kommunfullmäktige
beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion, inkommen 5 september 2016.

Övervägande
Det är viktigt att ha en helhetssyn på energiplaneringen, där hänsyn tas till
miljöeffekterna i såväl lokalt, regionalt som globalt perspektiv. En kommun
kan på flera sätt styra energianvändning och energitillförsel. Enligt lagen
om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell
plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen fastläggs
av kommunalfullmäktige. För att strategiskt hantera energi- och klimatfrågor ur ett långsiktigt perspektiv planerar samhällsutvecklingskontoret att
senast år 2018 påbörja arbetet med en ny energi- och klimatplan. Planen
blir ett viktigt verktyg för att behandla olika energifrågor – både vad gäller
kommunens arbete med att effektivisera och minska energianvändningen,
såväl som Varbergs kommuns bidrag i omställningen till fossilfria
energikällor.
Vad gäller omställningen till en fossilfri fordonsflotta delar samhällsutvecklingskontoret den uppfattning som framförs i servicenämndens
yttrande. Olika förnybara drivmedel bör inte ställas mot varandra, utan ska
snarare betraktas som ett komplement till varandra för att det ska vara
möjligt att nå långsiktiga lösningar. En utmaning för vätgasdrivna elbilar är
kostnaden för att bygga ut infrastruktur, jämförelsevis är det enklare och
framförallt mindre kostsamt att bygga ut laddinfrastruktur för batterielbilar. Å andra sidan möjliggör en investering i vätgastekniken fler användningsområden än enbart som drivmedel till bilar. Samhällsutvecklingskontoret instämmer i Varberg Energi AB:s yttrande att en eventuell
investering i utrustning för tillverkning av vätgas kan få större potential om
den sätts i relation till fler sammanhang än enbart persontransporter, så
som till exempel tunga transporter, energilagring, effektutjämnare i vissa
miljöer, eller vätgasproduktion för försäljning. Den kommande energi- och
klimatplanen möjliggör ett sådant helhetsgrepp kring energifrågan, där
olika energibärare och energikällors roll i kommunens arbete för att nå
fossilfrihet kan utredas ur ett större perspektiv.
Samhällsutvecklingskontoret bedömning är därför att motionen avslås, då
frågan om hur Varbergs kommun ska förhålla sig till vätgas som energibärare istället bör hanteras inom ramen för den kommande energi- och
klimatplanen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0566

Svar på motion om att minska antalet fallolyckor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att minska antalet fallolyckor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Andreas Feymark (SD) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) 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.

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) har lämnat in en motion om att minska antalet
fallolyckor. I motionen skrivs det att drygt fem gånger fler människor dör i
halkolyckor än i trafiken. Mestadels drabbas äldre och rehabiliteringen kan
ta lång tid och innebära ett livslångt vårdbehov. Förutom lidandet kan det
även innebära stora kostnader för samhället.
Motionären menar att antalet fallolyckor kan minska genom användande av
halkskydd, och föreslår därför kommunfullmäktige besluta att varje år strax
innan vintern bedriva en halkskyddskampanj i syfte att minska antalet fallolyckor i kommunen.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 12 maj 2017.
Socialnämnden 20 april 2017, § 62.
Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 14; Arbetsutskottet beslutar remittera
motion om att minska antalet fallolyckor till socialnämnden.
Kommunfullmäktige 20 december 2016, § 161; Kommunfullmäktige
beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 16 november 2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Övervägande
Socialnämnden arbetar på olika sätt med att motverka fallolyckor, bland
annat genom att följa upp riskfaktorer vid hembesök, genom informationsinsatser och genom seniormässan.
Det är väldigt viktigt att förebygga risken för fall- och halkolyckor, men då
socialnämnden redan arbetar intensivt med frågan anses motionärens
förslag om att bedriva en halkskyddskampanj inte behöva genomföras.
Med hänvisning till socialnämndens beslut föreslås motionen att avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0505

Svar på motion om bättre hälsa för seniorer på
kommunens äldreboenden genom regelbunden
träning/motion
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M), Stefan Edlund (MP), Harald Lagerstedt (C),
Andreas Feymark (SD), Jana Nilsson (S) och Kerstin Hurtig (KD) föreslår
att ärendet återremitteras.

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

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) har lämnat motion om bättre hälsa för seniorer på
kommunens äldreboenden genom regelbunden träning/motion. Motionen
beskriver behovet av motion och rörelse för äldre för att ge positiva effekter
på rörelseförmåga, balans, kondition, minne med mera. Träning påverkar
även kommunikation, kognitiv förmåga och motverkar benskörhet.
Regelbunden träning ökar hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Motionären
förslår kommunfullmäktige besluta att utreda och ta fram förslag på hur
regelbunden träning och motion för seniorer på äldreboenden i Varbergs
kommun kan öka.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 1 juni 2017.
Socialnämnden 18 maj 2017, § 81.
Arbetsutskottet 22 november 2016, § 533; Arbetsutskottet beslutar
remittera motion om bättre hälsa för seniorer på kommunens
äldreboende genom regelbunden träning/motion till socialnämnden.
Kommunfullmäktige 15 november 2016, § 147; Kommunfullmäktige
beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 25 oktober 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:

Justerandes signatur

Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Ks § 187

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 18 maj till
9 juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2017/0381-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut 18 maj 2017 till
Länsstyrelsen om svar på ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Tullverket.
Dnr KS 2017/0147-1
Ekonomidirektörens delegeringsbeslut 9 juni 2017 om ekonomikontorets
delegeringsärenden.
Dnr KS 2017/0427
Kommundirektörens delegeringsbeslut om tillförordnade
kommundirektörer vecka 28-32.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Ks § 188

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 9 maj till och med
16 juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2016/0248-9
Protokollsutdrag från Falkenbergs kommun 9 maj 2017 om dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner.
Dnr KS 2017/0252-2
Socialnämndens remissvar 18 maj 2017 till Socialdepartermentet om Ds
2017:11 – Ändrade regler om retroaktivt avseende efterlevandestöd.
Dnr KS 2017/0293-4
Länsstyrelsens Västra Götalands läns beslut 24 maj 2017 om tillstånd till
kameraövervakning med drönare, Bröderna Sandhs entreprenad AB.
Dnr KS 2016/0445-3
Byggnadsnämndens beslut 24 maj 2017 om planbesked för Stenen A och D.
Dnr KS 2016/0594-7
Byggnadsnämnden beslut 24 maj 2017 om detaljplan för Malmen och
Charleshill, revidera planförslaget.
Dnr KS 2017/0311-6
Byggnadsnämndens beslut 24 maj 2017 om planbesked för Spannarp 19:22.
Dnr KS 2017/0256-4
Länsstyrelsens Västerbottens beslut 30 maj 2017 om tillstånd till
kameraövervakning med drönare, Sveriges lantbruksuniversitet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0193-5
Länsstyrelsens Gävleborgs beslut 1 juni 2017 om tillstånd till kameraövervakning med drönare, SCIOR Geomanagement AB.
Dnr KS 2016/0264-13
Byggnadsnämndens kungörelse för detaljplan Krukmakaren 13, vann laga
kraft 18 maj 2017.
Dnr KS 2016/0375-44
Byggnadsnämndens kungörelse för detaljplan Sunnvära 8:3 med flera, vann
laga kraft 19 maj 2017.
Dnr KS 2017/0169-5
Länsstyrelsens beslut 5 juni 2017 om ansökan om bidrag till projekt
”Tråslöst sedan 1924 – Utveckling av Värdsarvet Grimetons kärnvärden”.
Dnr KS 2017/0333-5
Länsstyrelsens i Jönköpings läns beslut 8 juni 2017 om tillstånd till
kamera-övervakning med drönare, Sydved AB.
Dnr KS 2017/0002-88
Meddelande från Sveriges Kommuner och Landsting 9 juni 2017 om överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter.
Dnr KS 2017/0410-1
Meddelande från Sveriges Kommuner och Lansting 9 juni 2017 om förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting.
Dnr KS 2017/0334-3
Länsstyrelsens beslut 13 juni 2017 om ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 11 § miljöbalken för borttagande av
stenmur på fastigheten Veddige 33:3.
Dnr KS 2017/0413-1
Revisionsrapport från kommunens revisorer om Granskning av
ledningsfunktionen inom grundskolan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0414-1
Revisionsrapport från kommunens revisorer om Granskning av
kommunstyrelsens arbete med intern kontroll.
Dnr KS 2017/0415-1
Revisionsrapport från kommunens revisorer om Granskning av
korthantering och representation.
Dnr KS 2017/0332-5
Länsstyrelsens Södermanlands läns beslut den 16 juni 2017 om tillstånd till
kameraövervakning med drönare, Diagona AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Ks § 189

Sommarhälsning
Kommunstyrelsens ordförande önskar alla en trevlig sommar.
Kommunstyrelsens vice ordförande önskar ordföranden detsamma.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

