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Dnr KS 2014/0313

Motion från Pierre Ringborg (MP) om fler
utegym i Varbergs kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. bifalla motionen
2. ge hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på
lämpliga platser för utegym.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg har lämnat en motion om fler utegym i kommunen, då det
finns ett behov av fysiska aktiviteter när vi är ute. Enkla trä och
stålkonstruktioner i naturen eller på särskilda platser bör utökas så
kommuninvånarna kan hålla sig i trim. Skötseln av utegym föreslås skötas
på samma sätt som våra lekplatser i kommunen.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 11 mars 2016.
Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden.
Yttrande från hamn- och gatunämnden.
Motion från Pierre Ringborg (MP) om fler utegym i Varbergs kommun.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att det skulle kunna etableras
utegym i anslutning till flera av de kommunala friskvårdsanläggningarna,
vid skolor eller i anslutning till motionsspår och i parker. Då skötseln och
driftskostnader för kommunala lekplatser sker genom hamn- och
gatuförvaltningen anser nämnden att om det blir fler utegym ska uppdraget
för skötsel och drift ligga på hamn- och gatuförvaltningen.
Hamn- och gatunämnden är också positiv. Om förslaget genomförs så kan
man inkludera anläggandet av nya utegym som en del av investeringsprojekt vid upprustning av motionsspår eller vid frekvent använda parker
och grönstråk.
Samhällsutvecklingskontoret är positiv till fler enkla utegym. Det är viktigt
att man möjliggör det på platser i hela kommunen. Här kan man samarbeta
med föreningar eller organisationer som har bra lokal kännedom om vilka
platser som kan vara lämpliga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0368

Strategiskt markförvärv, Spannarp 65:1
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. godkänna upprättat förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering, varigenom Varbergs kommun förvärvar del av
Spannarp 65:1 för 8 584 472 kronor samt uppdra samhällsutvecklingskontoret att beställa planprogram för ett nytt verksamhetsområde
nordöst om Himlemotet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ägarna till fastigheten Spannarp 65:1 kontaktade Varbergs kommun med
anledning av ett planerat generationsskifte vartill en försäljning av mark
diskuterats. Det markområde som berörs av försäljning är beläget nordost
om Himlemotet och brukas idag av säljaren och hans son. Området i sin
helhet omfattar cirka 24,5 ha och ligger i direkt anslutning till Himle stugby
som kommunen förvärvade 2013.
Markområdet har ett strategiskt läge, nära E6 och Himlemotet, och
omnämns i översiktsplanen som strategiskt för verksamhetsetableringar.
Ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering har tagits fram och
godkänts av säljarna, varigenom Varbergs kommun köper cirka 16,5 ha
blivande verksamhetsmark för en kostnad om 52 kr/kvm.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 30 maj 2016.
Överenskommelse om fastighetsreglering.
Nyttjanderättsavtal.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret anser att kommunen bör tillvarata alla
möjligheter att förvärva strategiskt belägen mark. Samhällsutvecklingskontoret anser också att en planberedskap för verksamhetsområden är
högprioriterad.
Området Östra Holmagärde kommer möta efterfrågan på verksamhetstomter under period men utöver denna tillgång finns endast två andra
verksamhetsområden under planläggning med ett jämförelsevis litet utfall
tomter, i Varberg Nord och Östra Kvarnagården.
För att kunna förvärva jordbruksmark för framtida utveckling krävs
jordförvärvstillstånd, vilket ska lämnas köparen om egendomen bevisligen
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ska användas för annat ändamål än jord, eller skogsbruk. Samhällsutvecklingskontorets bedömning är att det i detta förvärvsärende även bör
ingå ett uppdrag att beställa ett planprogram för området. Många platser
invid E6 kan vara av strategisk betydelse, speciellt de vid moten, men har
inte markerats i kartbilagan till gällande översiktsplan. Däremot står det
uttryckligen i översiktsplanen att: ”attraktiva lägen för
verksamhetsområden är främst i goda kommunikationslägen, bland annat i
närheten av E6:an”.
Varken översiktsplanen eller planprogrammet som planeringsverktyg är
bindande men samhällsutvecklingskontoret anser att ett planeringsuppdrag
skulle komplettera gällande översiktsplan och underlätta i jordförvärvsprocessen. Samhällsutvecklingskontoret ser även en stor fördel i att få igång
ett planprogramsarbete tämligen omgående då planläggningens alla faser
tar tid och detta område bör stå klart när övriga områden sålt slut.
På sammanträdet kommer arbetsutskottet överens om att komplettera
underlaget med information om att jordbruksmarken innehar klass 4.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0289

Överföring av statsbidrag från Delegationen för
Unga till Arbete till socialförvaltningen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. överföra beviljade statsbidrag från Delegationen för Unga till Arbete till
socialförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade i december 2014 att tillsätta en delegation för unga
till arbete, DUA, för att uppnå större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet. Uppdraget avser perioden till
och med 2017. Delegationen avser, genom anslag, att fördela
samverkansmedel till kommuner som har ingått en lokal överenskommelse.
Bidrag kan erhållas för att etablera eller vidareutveckla långsiktigt stabila
strukturer för samverkan mellan kommun och arbetsförmedling.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-15, § 254 att ingå överenskommelse
med Arbetsförmedlingen avseende samverkan för att minska
ungdomsarbetslösheten, att gälla för perioden 2016-01-01 – 2018-12-31.
En ansökan om statsbidrag om 300 000 kr för bland annat en
personalresurs med uppgift att inventera och motivera och stödja
kommunens verksamheter att ta emot praktikanter och traineer, något som
är en del i de arbetsmarknadspolitiska insatserna i delegationens uppdrag,
har beviljats. I ansökan beskrevs att kommunen har en struktur och
grundorganisation för att hantera frågan och ett gott samarbetet med
Arbetsförmedlingen men att resurser saknas för att genomföra det extra
arbete som inventering, motivering och stöd till förvaltningarna innebär
och kräver.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 23 maj 2016.

Övervägande
Statsbidraget från delegationen för unga till arbete, kommer att användas
till en personalresurs, handledningsmaterial och möteskostnader. Arbetet
kommer att utföras av socialförvaltningens arbetscentrum i samverkan med
Arbetsförmedlingen. Det skulle därför underlätta om det beviljade
statsbidraget kan överföras till socialförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
Justerandes signatur
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Dnr KS 2013/0260

Samrådsredogörelse; fördjupad översiktsplan
för norra kusten
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. godkänna samrådsredogörelsen
2. ställa ut förslag om ny översiktsplan för Varbergs kommun fördjupning
för norra kusten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Avdelningen samhällsplanering har sedan cirka två år tillbaka arbetat med
en fördjupad översiktsplan för norra kustområdet. Rapporten visar på en
övergripande nivå hur kommunen ser på hur området skulle kunna
utvecklas, värnas och bevaras på lång sikt. Förslaget har varit på samråd
juni-september 2015.
I samrådsredogörelsen har inkomna synpunkter dokumenterats och där
redovisas i vilken utsträckning de tillgodoses i det nya förslaget. I samband
med att förslaget reviderats har även ett antal kommunala ställningstaganden gjorts vilka också innefattas i samrådsredogörelsen.
Nästa steg i processen är att det reviderade förslaget ska ställas ut för att ge
myndigheter, bolag, privatpersoner med flera möjlighet att yttra sig.
Avsikten är att detta ska ske så snart samrådsredogörelsen godkänts.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 1 juni 2016.
Samrådsredogörelse.
Översiktsplan för norra kusten - fördjupning för norra kusten
(utställningshandling).

Förvaltningens överväganden
Nedan sammanfattas de större ställningstaganden som gjorts. I
samrådsskedet presenterades tre möjliga lägen men avsikten har varit att
sålla ut ett läge att gå vidare med i den fortsatta processen.
En översiktlig studie av Väröbacka som stationssamhälle har gjorts och
denna studie förespråkar ett läge i nära anslutning till befintlig byggnation.
Gemensamt med stationsläge har även frågan kring placering av
kommande bostäder och verksamhetsområden studerats. Detta
helhetsgrepp presenteras i den fördjupade översiktsplanen.
Justerandes signatur
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Utifrån inkomna synpunkter om föreslagen byggnation på Östra
Årnäshalvön bedömer kommunen att exploateringsgraden bör minskas
från 600 bostäder till 150 enligt framtaget program. Kommunen ser
däremot en potential att öka exploateringsgraden något i utvecklingsområdena Väröbacka och Tångaberg.
Övriga justeringar är av mindre karaktär och påverkar inte förslaget på ett
övergripande sätt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0540

Begäran att disponera medel ur
resultatreserven, samt godkännande av
projektplan med mera för kommungemensamt
"kontaktcenter”
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. ur kommunstyrelsens resultatreserv för ändamålet disponera 1,3 mnkr
för 2016
2. i övrigt godkänna projektplan och projektdirektiv för införandeprojekt
kommungemensamt kontaktcenter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav hösten 2015 kommunstyrelsen i uppdrag att i en
nämndövergripande gruppering ta fram projektplan och projektdirektiv för
det fortsatta arbetet med ett kommungemensamt kontaktcenter. Direktivet
och projektplanen som nu är framtagna genom sådant samrådsförfarande
ska enligt beslutet fastställas av kommunstyrelsen. Dessa dokument
beskriver projektets syfte, genomförandeplan och budget med mera.

Beslutsunderlag
Projektdirektiv kommungemensamt kontaktcenter, 2016-02-08.
Projektplan kommungemensamt kontaktcenter, 2016-02-24.
Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag, 2016-05-11.

Övervägande
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar begäran
om ianspråktagande av 1,3 mnkr från kommunstyrelsens resultatreserv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0179

Färdigt ljus
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. överföra äganderätten av befintliga belysningsanläggningar från hamnoch gatunämnden till Varberg Energi AB
2. ge i uppdrag till hamn- och gatunämnden att ta fram och teckna ett
avtal med sådant innehåll, där anläggningen överlåts till bokfört värde
samt där det framgår att hamn- och gatunämnden även framgent har
rådigheten över frågor som rör den allmänna belysningsanläggningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I mars 2014 presenterade hamn- och gatuförvaltningen, HGF, tillsammans
med Varberg Energi AB, VEAB, för kommunstyrelsens arbetsutskott ett
förslag om hur kommunens belysningsanläggningar skulle kunna
uppgraderas och utvecklas. Under mötet fick förvaltningschefen för HGF
och VD för VEAB i uppdrag att analysera och konsekvensbeskriva en
förändrad ansvarsfördelning för kommunens belysningsanläggningar.
Uppdraget har genomförts genom att de båda berörda parterna gemensamt
låtit utreda vilka konsekvenser en förändrad ansvarsfördelning skulle
kunna få, samt vilka effekter som skulle kunna uppnås.
Resultatet av uppdraget har rapporterats i en rapport och innehåller ett
konkret förslag på förändrad ansvarsfördelning för kommunens befintliga
belysningsanläggningar. I korthet innebär förslaget, som benämns ”Färdigt
ljus”, att VEAB övertar, äger och förvaltar kommunens befintliga
belysningsanläggningar, och att hamn- och gatunämnden, HGN, ansvarar
för utvecklingen av befintliga belysningsanläggningar samt ansvarar för
utveckling och utbyggnad av nya belysningsanläggningar.
Enligt rapporten förväntas förslaget leda till samordningsvinster i form av
mer enhetlig hantering och standard för kommunens belysningsanläggningar, samt fördelar i hur kommunen upphandlar inköp av material
och utrustning. Förslaget ska även kunna leda till att takten för
omställningen till mer energieffektiva ljuskällor förväntas öka.
I rapporten beskrivs också vilka ansvar och roller parterna kommer ha i
olika faser av underhållsinsatser respektive investerings- och exploateringsprojekt för ett antal scenarier.
Justerandes signatur
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Fördjupade studier har också genomförts avseende de juridiska och
kommunekonomiska konsekvenserna av en överföring.
Sammanfattningsvis finns det ingenting i de fördjupade studierna som
skulle kunna utgöra ett hinder för en överföring av belysningsanläggningarna.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 25 maj 2016.
Rapport - Färdigt ljus i Varbergs kommun.

Övervägande
Varberg Energi AB har ett avtal med Varbergs kommun om att sköta all
belysning inom sitt elnätsområde till och med den 31 december 2017. När
avtalet går ut behöver kommunen teckna nytt avtal, alternativt genomföra
en upphandling av annan entreprenör för belysningen. I diskussion med
HGF, som är belysningsägare, har VEAB erbjudit sig att ta över ägandet av
all gatubelysning i Varbergs kommun.
I korthet bygger förslaget på att kommunen säljer sin belysningsanläggning
till VEAB för en symbolisk summa, vilket motiveras av att kommunen idag
inte har några kapitalkostnader för anläggningen. Förslaget bygger även på
att kommunen säger upp sina avtal med andra elleverantörer än VEAB före
försäljningen. Som ägare till belysningsanläggningen avser VEAB investera
18 mnkr under fyra år i ny LED-belysning för att minska den rörliga
energikostnaden med 75 procent. Den minskade energikostnaden används
för att betala av LED-investeringen och för att öka reinvesteringen i
anläggningen, vilket bedöms öka efter 2025, eftersom stora delar av
anläggningen (till exempel kablar och stolpar) är gammal och behöver
ersättas. Förslaget bygger vidare på att kommunens ersättning till VEAB för
den offentliga belysningen hålls på oförändrad nivå under hela perioden
fram till och med 2027. Nivån är 700 kr/ljuspunkt, motsvarande totalt
cirka 7.7 mnkr årligen (årlig indexuppräkning).
Förvaltningen ställer sig positiv till förslagets intentioner och anser att den
modell som föreslås är tilltalande. Det är heller ingen tvekan om behovet av
uppgradering av anläggningen som leder till bättre teknisk och energimässig prestanda, och därmed bidrar till kommunens hållbarhetsarbete.
På sammanträdet uppmanar arbetsutskottet hamn- och gatunämnden att
se över möjligheten att överföra andra ljusanläggningar som till exempel
motionsspår till Varberg Energi AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2016/0226

Varberg Energi, bolagsordning och ägardirektiv
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. om ändringar i bolagsordningen 3 § och ägardirektivet p. 1 för Varberg
Energi AB på sätt att det i respektive handling införs ett förtydligande
att Varberg Energi får uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2015 genomförde advokatbyrån MAQS en juridisk analys av
möjligheten för Varbergs kommun att överlåta ägandet och driften av den
allmänna gatubelysningen till Varberg Energi AB. Analysen visade att det
inte föreligger juridiska hinder för en sådan överlåtelse och projektet
Färdigt ljus, håller nu på att arbetas fram för ett slutligt ställningstagande i
kommunfullmäktige.
Om kommunfullmäktige beslutar att den allmänna belysningen ska
överföras och hanteras av Varberg Energi AB, föreligger ett behov av att
förtydliga detta uppdrag i bolagets styrdokument. Ett förtydligande bör
således införas i bolagsordningen och ägardirektivet som utvisar att bolaget
äger uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets beslutsförslag den 18 april 2016.
Bolagsordning för Varberg Energi AB.
Ägardirektiv för Varberg Energi AB.

Övervägande
Det är förvaltningens uppfattning att ett överförande av de kommunala
belysningsanläggningarna medför att nu föreslagna förändringar behöver
genomföras i bolagsordningen och ägardirektivet för Varberg Energi AB.
Om kommunfullmäktige beslutar att inte överföra de kommunala
belysningsanläggningarna till Varberg Energi AB, är förändringen i
bolagsordningen och ägardirektivet inte behövlig.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0545

Digital Agenda 2017, remissförfarande
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. remittera förslag till Digital agenda 2017 till samtliga nämnder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2015, § 213, att anta den
digitala agendan för Varbergs kommun. Samtidigt fick kommunstyrelsen i
uppdrag att årligen revidera agendan. Detta ska göras i samband med
budget- och investeringsprocess.
IT-avdelningen har av kommunstyrelsen fått uppdraget att ta fram förslag
till strategiska dokument som rör utveckling av IT/digitaliseringen.
En Digitaliseringsgrupp, som representerar verksamheten, tillsattes under
hösten 2015. I samband med bearbetning av inkomna behov som leder till
revidering av Digital Agenda 2017 föreslogs att förslaget ska remitteras till
samtliga nämnder.
En matris med cirka 100 punkter över inkomna önskemål/behov har varit
utgångspunkt för en diskussion i Digitaliseringsgruppen. Den bearbetade
informationen har omsatts i löpande text och en ny matris skapats.
Textförslag med rubriker bearbetas för närvarande av Digitaliseringsgruppens representanter som informerat sina verksamheter om förslaget.
Miljö- och hälsoskyddskontoret som inte är representerade i
Digitaliseringsgruppen, har samråtts med på särskilda möten.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets beslutsförslag den 2 juni 2016.
Digital agenda för Varbergs kommun.

Övervägande
Serviceförvaltningen föreslår att förslag till Digital agenda 2017 remitteras
till samtliga nämnder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0179

Revidering av investeringsbudget 2016, hamnoch gatunämnden
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. utöka hamn- och gatunämndens investeringsbudget för år 2016 med
700 tkr för att kunna genomföra nödvändiga investeringar i
elbelysningsanläggningen vid Åkulla motionsspår
2. utökad investeringsbudget med 700 tkr finansiering genom belastning
av kommunens rörelsekapital
3. utöka hamn- och gatunämndens driftbudget för år 2016 och framgent
med 30 tkr/år (på helårsbasis) för det tillkommande ansvaret för
driften av hela elbelysningsanläggningen vid Åkulla motionsspår
4. finansiering av utökad driftbudget för 2016 finansieras genom
disponering av ”kommunstyrelsens anslag för oförutsett” och att 2017
års driftbudget hanteras i samband med budget 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
För närvarande har inte hamn- och gatunämnden något ansvar för
elbelysningsanläggning vid Åkulla motionsspår. Den löpande driften av
motionsspåret inklusive hanteringen av belysningsanläggningen står Åkulla
Skidallians för. Önskemål har återkommande framförts om att kommunen
borde ta ett samlat ansvar för elbelysningsanläggningen vilket får anses
ligga i linje med hur flera andra belysningsanläggningar vid andra
motionsspår hanteras. En grundläggande förutsättning för att kommunen
genom hamn- och gatunämnden ska kunna ta ansvar för elbelysningsanläggningen är att hela anläggningen har ett acceptabelt skick vid en
överlåtelse.
Nämnden har med hjälp av Varbergs Energi bedömt att del av befintlig
belysningsanläggning behöver en större upprustning och investering för att
kunna bedömas vara i acceptabelt skick.

Beslutsunderlag
Ekonomikontorets beslutsförslag den 31 maj 2016.
Hamn- och gatunämndens protokoll den 21 mars 2016, § 22.

Övervägande
Hamn- och gatunämnden har fattat beslut om förslag till
investeringsbudget och investeringsplan för år 2017-2021. I det av hamnoch gatunämnden beslutade förslaget till investeringar återfinns projektet
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uppförande av kompletterande elbelysning vid Åkulla motionsspår för
genomförande år 2018. Förslaget till investeringsbudget och
investeringsplan 2017-2021 har ännu inte behandlats av kommunstyrelse
och kommunfullmäktige.
Starka önskemål framförs nu om att tidigarelägga den föreslagna
investeringen i elbelysningsanläggningen till att genomföras under år 2016.
Avseende år 2016 uppgår kommunens totala investeringsbudget till 614,8
mnkr. En mycket hög investeringsnivå för Varbergs kommun och en nivå
som ur ett ekonomiskt perspektiv borde sänkas. Om investeringsbudgeten
för Hamn och gata höjs med 700 tkr år 2016 är det nödvändigt att den
äskade nivån för 2018 sänks i motsvarande omfattning.
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Dnr KS 2016/0242

Yttrande angående remiss om förslag till
utvidgning av och förändringar i Natura 2000områden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. ställa sig bakom samhällsutvecklingskontorets yttrande daterat den 2
juni 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) Ann-Charlotte Stenkil (M) och Harald Lagerstedt (C)
föreslår att arbetsutskottet ställer sig bakom samhällsutvecklingskontorets
yttrande daterat den 2 juni 2016.
Stefan Edlund (MP) föreslår att följande yttrande översänds till
Länstyrelsen:
- Det är med stor glädje och tillförsikt vi ser fram emot ett ökat skydd av
dessa marina miljöer. De är ytterst viktiga för den ambition med
ekologisk hållbarhet som vi håller högt i Varbergs kommun. Havet är en
av våra viktigaste resurser och attraktioner och vi ser att ett utvidgat
skydd på sikt kraftigt ökar kommunens attraktionsvärde.
Troligen behöver Varbergs kommun öka sitt inslag av kompetens i
frågorna och kanske också processerna, för att på så sätt underlätta
hanteringen när exploateringar ska planeras och genomföras.
För att hushålla med gemensamma resurser vill vi dock önska hjälp
med mer tydlighet i vilka restriktioner och åtgärder som ställs på
kommunen då exploateringstrycket just nu är högt. En ökad dialog
mellan Länsstyrelsen och kommunen för att tillmötesgå olika intressen,
är därför viktig.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
arbetsutskottet beslutar enligt Jana Nilssons med fleras förslag.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått remiss från Länsstyrelsen angående förslag till
utvidgning av och förändringar i Natura 2000-områdena Balgö, Fladen och
Västra Getterön i Varbergs och Kungsbacka kommuner i svensk ekonomisk
zon.
Justerandes signatur
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Förslaget syftar till att genomföra ändringar i Natura 2000-nätverket med
anledning av att EU bedömt att det finns för få områden som skyddar
tumlare och deras föröknings- samt födosöksområden. Förslaget innebär i
korthet, för Varbergs kommuns del, att de Natura 2000-skyddade
områdena Fladen, Balgö och Västra Getterön utvidgas och kompletteras
med skydd för tumlare och dess habitat.
Inom ramen för internationella konventioner har Sverige åtagit sig att
skydda minst 10 % av havsarealen till år 2020, vilket även är en viktig del i
miljökvalitetsmålen för biologisk mångfald, och inom havsmiljödirektivet
där det ingår att skydda marina områden för att uppnå god miljöstatus i
Sveriges havsområden. I Hallands län har 6.5 procent av havsarealen inom
territorialhavet ett skydd i form av antingen marint naturreservat eller
Natura 2000. I förslaget ingår att utvidga skyddet med ytterligare 3.6
procent, vilket innebär att 10.1 procent av havsarealen i Hallands län får ett
skydd, vilket förstås är ett väsentligt tillskott i arbetet för att nå det
nationella målet.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 2 juni 2016.
Yttrande ang remiss om förslag till utvidgning av och förändringar i Natura
2000-områden.
Remiss: Förslag till utvidgning av och förändringar i Natura 2000områdena Balgö, Fladen och Västra Getterön i Varbergs och Kungsbacka
kommuner i svensk ekonomisk zon (Länsstyrelsens diarienr 511-6303-15).

Övervägande
Förvaltningen är positiv till att områden som är viktiga för tumlare får ett
relevant skydd, men vill i yttrande daterat den 2 juni 2016 särskilt
uppmärksamma Länsstyrelsen och Naturvårdsverket på några
omständigheter som är av särskild vikt för kommunens utveckling och
tillväxt.
Vi föreslår följande ställningstagande: Utifrån otydligheten i Natura 2000regelverket, och oförutsägbarheten kring hur det ska prövas, kan inte Varbergs
kommun ställa sig positiv till förslaget. Kommunen föreslår istället att
tumlarnas föröknings- och födosöksområden skyddas genom bildandet av
marina naturreservat, snarare än genom att utvidga befintliga Natura 2000områden, samt att sådana marina naturreservat inte ingår i Natura 2000nätverket. Vi förstår att detta strider mot intentionerna i förslaget från
Länsstyrelsen, men anser att frågan är så viktig för kommunens utveckling att
den behöver lyftas.
I övrigt har förvaltningen inget att erinra till det remitterade förslaget.
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Då ärendet är brådskande kommer ordföranden att fatta ett
delegeringsbeslut om att översända yttrandet till Länsstyrelsen, i enlighet
med kommunstyrelsens beslut den 28 april 2015, § 85, om delegering till
ordföranden enligt 6 kap 36 § kommunallagen.
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Ks au § 276

Information från kommunstyrelsens förvaltning
Kommundirektören informerar om
 Pressmeddelande om ny landsbygdssamordnare.
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Ks au § 277

Meddelanden
Dnr KS 2016/0052-21
Utvändig renovering av Sällstorps kyrka, Sällstorps socken, Varbergs
kommun
Dnr KS 2016/0044-46
Utbetalning av medel för åtgärder på kvarteret Renen för 2016.
Dnr KS 2015/0111-4
Ansökan om strandskyddsdispens samt anmälan om vattenverksamhet för
anläggning av våtmark på fastigheten Ottersjö 1:9 och 1:10, Varbergs
kommun.
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