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Dnr KS 2015/0610

Kvalitetsredovisning för kommunal
vuxenutbildning - grundläggande och
gymnasial 2015
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. godkänna Kvalitetsredovisning för grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning 2015, daterad 23 november 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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
Centrum för Livslångt Lärande, CLL, beslutsförslag 23 november 2016.
Förslag till kvalitetsredovisning för grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning 2015, 23 november 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0519

Kvalitetsredovisning - kommunal
vuxenutbildning 2015, SFI
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1

godkänna Kvalitetsredovisning för svenska för invandrare 2015, daterad
19 september 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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
Centrum för Livslångt Lärande, CLL, beslutsförslag 19 september 2016.
PM 19 september 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0583

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande
behandling för kommunal vuxenutbildning och
utbildning i svenska för invandrare 2016-2017
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. anta likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för
kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare
2016–2017, daterad 14 november 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet av två olika lagar
istället för som tidigare en lag. Det finns också sedan 1 januari 2015 även
bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund. Förbudet mot bristande
tillgänglighet gäller den fysiska miljön, lokaler, men också den pedagogiska
och sociala miljön. Skärpningen i diskrimineringslagen ställer inte högre
krav än vad Skollagen gör men denna skärpning av lagen gör att skolor kan
anmälas dubbelt utifrån bägge lagarna. Bristande tillgänglighet betyder att
en person med funktionsnedsättning missgynnas i en jämförbar situation
med elever utan funktionsnedsättning.
Varje verksamhet ska varje år upprätta en likabehandlingsplan enligt 3 kap
16§ diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt
Skollagen 6 kap 8§. Planerna kan sammanföras till en plan så länge
innehållet uppfyller lagarnas krav och detta har den kommunala
vuxenutbildningen och utbildningen i svenska valt att göra i samarbete med
utbildningsarrangörerna.
Det finns en form av böter, ett vite för skolor som inte har en plan som lever
upp till diskrimineringslagens krav.

Beslutsunderlag
Centrum för Livslångt Lärandes beslutsförslag 14 november 2016.
Likabehandlingsplan 14 november 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2016/0549

Upphandlingsplan 2017
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. vara delaktig i följande upphandlingar:
 Livsmedel kolonial
 Mejeriprodukter
 Livsmedel färskt och fryst bröd
 Livsmedel färsk och fryst fisk
 Lokalvård
 Sten, sand och grus
 Underhållsentreprenader –Byggservice.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Upphandlingsavdelningen har tagit fram 2017 års upphandlingsplan. Det
som legat till grund för den är dels när avtal upphör dels nya behov som
uppkommit.
Miljöhänsyn som ska tas är markerad i en kolumn i enlighet med
handlingsplan för miljökrav, daterad 2 april 2009.
Upphandlingsplanen 2017 omfattar 109 upphandlingar. Av dessa väljer
arbetsutskottet ut en eller flera upphandlingar att följa under 2017. Detta
innebär att förfrågningsunderlag, utvärdering och beslut föredras i
arbetsutskottet.
2016 års plan hade 113 upphandlingar, med en rest på 23 som får flyttas till
över till 2017.

Beslutsunderlag
Upphandlingsavdelningens beslutsförslag 10 november 2016.
Upphandlingsplan 2017.

Övervägande
Liksom 2013-2016 inleds 2017 med ett överskott av upphandlingar i
förhållande till antalet tillgängliga upphandlare.
Hittills har upphandlingskontoret haft 4 överprövningsärenden och 30
sekretessärenden att behandla och det är tydligt att konkurrensen hårdnar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Upphandlingsavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 545

Sammanträdesprotokoll
2016-12-06

7

Dnr KS 2014/0276

Avstämning - Stadsutvecklingsprojektet
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Helena Arnesten, stadsbyggnadskontoret informerar om aktuella händelser
i stadsutvecklingsprojektet, bland annat gällande:
 Stationsområdet.
 Farehamnen.
 Nationell trafikplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0533

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. återremittera ärendet för ytterligare genomarbetning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare
genomarbetning.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och
finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska återremitteras.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun saknar idag ett strukturerat utvecklingsarbete och en
beredskap för att förebygga och hantera våldsbejakande extremism. Under
perioden maj-oktober i år har en arbetsgrupp från kommunen varit
engagerad i Länsstyrelsens arbete med att kartlägga sociala risker i länet
med anledning av flyktingsituationen, samt lämna förslag till åtgärder.
Deltagandet i detta projekt har gett kommunen möjlighet att påbörja
kartläggningen av kommunens specifika situation och behov i samband
med flyktingmottagandet och även att skapa nätverk med andra
kommunala, regionala och statliga instanser.
Varbergs kommun ska framöver komplettera kartläggningen med fakta och
analyser rörande de övriga grupper/rörelser som kan ha anknytning till den
våldsbejakande extremismen.
Mot denna bakgrund ska den första upplagan av handlingsplanen inte
betraktas som en färdig produkt utan som uppstarten av ett viktigt
samhällsprojekt som kommer att involvera många offentliga och civila
instanser samt stora mängder personal och frivilliga. Det är därför av stor
vikt att handlingsplanen revideras inom den närmaste framtiden.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 14 november 2016.
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Remiss - Regional lägesbild flyktingsituationen 2016
Hamn- och gatuförvaltningens yttrande 16 november 2016.
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Räddningstjänsten Västs yttrande 24 november 2016
Kultur och fritidsförvaltningens 15- november 2016

Övervägande
Arbetet mot radikalisering och våldbejakande extremism fordrar tät
samarbete mellan kommunala förvaltningar och bolag samt mellan
kommunen och externa instanser som till exempel nationella samordnaren,
polisen, länsstyrelsen, civilsamhället, enskilda medborgare, etcetera.
Det är därför av stor vikt att kommunen har en utsedd funktion som
ansvarar för samordning, utbildningar, omvärldsanalyser, framtagande av
lägesbilder samt kontinuerlig uppföljning.
Behovet av kompetensutveckling och information om radikalisering och
våldsbejakande extremism bland kommunens personal är mycket stort
beroende i första hand på att dessa frågor har hittills inte varit aktuella i
Varbergs kommun.
Utbildningsbehovet ska tillgodoses i två etapper:
 I första etappen ska säkerhetsstrategen planera en grundläggande
utbildning för medarbetare inom berörda verksamheter. Respektive
förvaltning/bolag utser därefter nyckelpersoner som efter utbildningen
kan fungera som stöd och kontaktpersoner inom den egna
verksamheten. Dessa utbildningsinsatser ska verkställas under första
halvan av 2017.
 Samordnaren inleder den andra etappen med att, i samråd med
kommunens verksamheter, ta fram en långsiktig plan för
kompetensutveckling inom området, och därefter samordna insatserna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2016/0503

Arrendeupplåtelse för teknikbod för mobiltelefoni - del av Fäljen 1
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. godkänna förslag till arrendekontrakt, undertecknat av arrendatorn
9 november 2016, avseende mark för teknikbod för mobiltelefoni inom
fastigheten Varberg Fäljen 1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Net4Mobility HB har kommit in med önskemål om att få uppföra teknikbod
för mobiltelefoni, för anslutning till befintlig mobiltelefonimast tillhörande
Räddningstjänsten Väst, inom fastigheten Varberg Fäljen 1, som ett led i
utvecklingen av 4G-nät. Net4Mobility HB har ansökt och erhållit bygglov
för anläggningen inom angiven fastighet.
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat ett förslag till arrendeupplåtelse. Arrendekontraktet som tagits fram löper med en begynnelseperiod om fem år med start 1 januari 2017 och har en uppsägningstid på ett
år. Sägs arrendeavtalet inte upp inom uppsägningstiden, löper det på med
en förlängningstid om fem år i sänder.
Arrendeavgiften är framtagen med vägledning av tidigare tecknade
upplåtelser med samma ändamål, 8 000 kronor som räknas upp mot index
från och med januari 2017.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 25 oktober 2016.
Arrendekontrakt.

Övervägande
Arrendekontraktet för Net4Mobility HB är ett anläggningsarrende utan
indirekt besittningsskydd. Arrendatorn har således inte rätt till någon
ersättning i det fall arrendeförhållandet upphör.
Samhällsutvecklingskontoret gör bedömningen att kommande arrendeavtal
och placering av teknikbod inte påverkar föreliggande förstudie för
ombyggnad av Varbergs räddningsstation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 548

Sammanträdesprotokoll
2016-12-06

11

Dnr KS 2016/0535

Arrendeupplåtelse inom del av Getakärr 9:14
och Briggen 4
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. godkänna förslag till arrendekontrakt, undertecknat av arrendatorn 2
november 2016, avseende upplåtelse av mark för parkering inom del av
fastigheterna Varberg Briggen 4 och Getakärr 9:14
2. godkänna förslag till arrendekontrakt, undertecknat av arrendatorn 2
november 2016, avseende upplåtelse av mark för verksamhet för
handel, utbildning, restaurang och samlingslokal inom del av
fastigheten Varberg Getakärr 9:14 .
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat två arrendekontrakt mellan
Varbergs kommun och Varbergs Fastighets AB, VFAB.
Det ena kontraktet avser upplåtelse av mark för verksamhet för handel,
utbildning, restaurang och samlingslokal inom del av fastigheten Getakärr
9:14. Byggnader för Campus Varberg är belägna inom det markområde
upplåtelsen avser.
Avgiften för arrendet har beräknats till 490 000 kronor per år och
uppräknas mot konsumentprisindex för januari 2017. Arrendeavgiften är
framräknad enligt den modell som använts för verksamheterna i Apelviken,
Johns Place, Majas vid havet med flera. Arrendet är ett anläggningsarrende
utan besittningsskydd.
Det andra kontraktet avser upplåtelse av mark för parkering inom del av
fastigheterna Briggen 4 och Getakärr 3:46. Parkeringshuset Briggen är
beläget inom det markområde upplåtelsen avser.
Avgiften för arrendet har beräknats till 310 000 kronor per år och
uppräknas mot konsumentprisindex för januari 2017.
Arrendeavgiften är framräknad med vägledning av liknande upplåtelser.
Arrendet är ett anläggningsarrende utan besittningsskydd.

Forts.
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Båda kontrakten löper med en begynnelseperiod om fem år med start den
1 januari 2017 och har en uppsägningstid på ett år. Om avtalen inte sägs
upp av endera part löper det på med förlängningsperioder om fem år i
sänder.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 4 november 2016.
Arrendekontrakt 11075, avseende mark för verksamhet för handel,
utbildning, restaurang och samlingslokal.
Arrendekontrakt 11076, avseende mark för parkering

Övervägande
Byggnaderna för Campus Varberg och Briggen ägs och förvaltas av VFAB.
Arrendeavtalen är till sin utformning överensstämmande med tidigare
tecknade avtal för respektive ändamål och arrendenivån är framräknad
efter de principer som använts för liknande upplåtelser i Apelviken samt
med beaktning av den byggrätt gällande detaljplan medger.
Samhällsutvecklingskontoret arbetar successivt med att teckna upplåtelser
för markområden där avtal saknas. Samhällsutvecklingskontoret gör
bedömningen att de båda arrendeavtalen inte kommer att påverka
Stadsutvecklingsprojektet Västerport.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur
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Dnr KS 2015/0475

Markanvisningsavtal för Mandarinen 2
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. godkänna markanvisningsavtal, underskrivet av exploatören 20 oktober
2016, för Mandarinen 2.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 1 mars 2016, §17, tilldela Wästbygg/Maleryd/Arkitema rätten att teckna markanvisningsavtal med kommunen avseende
fastigheten Mandarinen 2.
Samhällsutvecklingskontoret har med grund i ställda krav och kriterier i
föregående markanvisningstävling, upprättat ett förslag till markanvisningsavtal att ingå med Wästbygg och Maleryd, i egenskap av
exploatör och förvaltare.
Markanvisningsavtalet omfattar de villkor som motparten accepterat
genom sitt bidrag i markanvisningstävlingen och efterföljande
köpehandling omfattar själva marköverlåtelsen.
Markanvisningsavtalet omfattar även en förflyttning av ansvar från
exploatör till förvaltare. Det bolag som utgör kommunens avtalspart
kommer under exploateringen ägas av Wästbygg för att efter slutbesiktning
överlåtas till Maleryd. På så sätt kan avtalsinnehållet till de delar som avser
certifiering för miljöbyggnad silver och övriga förvaltningsspecifika delar
göras gällande mot rätt part.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 20 oktober 2016.
Tävlingsbidrag - Wästbygg/Maleryd/Arkitema.
Markanvisningsavtal.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret anser att markanvisningsavtalet har
utformats på ett sätt som säkerställer att motparten infriar innehållet i sitt
tävlingsbidrag för Mandarinen 2. Avtalet innehåller en mängd villkor
kopplade till ställda krav/kriterier och exploatörens utfästelse att infria
dessa. Ett av de viktigaste villkoren avser kommunens möjlighet att styra
ingångshyran samt att säkra ett utfall av färdiga bostäder.
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Samhällsutvecklingskontoret anser att Varbergs kommun ska bära de
åtagande som enligt lag åvilar en fastighetsägare. Ett sådant åtagande är
fastighetsägarens ansvar att sanera vid påträffade föroreningar i det fall
ansvarig verksamhetsutövare inte kan ställas till svars. Utgångspunkten vid
försäljning av kommunal mark anser samhällsutvecklingskontoret vara att
överenskommen köpeskilling motsvarar värdet av en byggklar tomt. Med
anledning av att det kan finnas faktorer som är dolda för båda parter vid
avtalets ingående har villkoret avseende sanktioner anpassats att omfatta
de förseningar som exploatören kan anses ha rådighet över.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2016/0480

Tillsyn av kommunarkivets lokaler
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. anteckna rapport Genomgång av depåer: kommunarkivet i Varberg
19 september 2016 från genomförd tillsyn till protokollet
2. ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att genomföra en fördjupad
analys av kommunarkivets lokalbehov samt ge förslag på åtgärder av de
problem som beskrivs i nämnda rapport
3. analysen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast april 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen är som arkivmyndighet ansvarig för vården av Varbergs
kommuns myndigheters arkivhandlingar och att skydda dem mot
förstörelse. Detta regleras i lag, Arkivlag 1990:782, och förordning,
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler 2013:4.
I RA-FS 2013:4 anges att arkivlokalen ska skydda handlingarna mot vatten
och skadlig fukt.
Sedan juni månad 2016 har den relativa luftfuktigheten i centralarkivet i
stadshus A varit över de rekommenderade värdena. Följdåtgärderna, då
avfuktare satts in, har lett till att även temperaturen stigit. I depån
Eskilsgatan är klimatet inte acceptabelt för en arkivlokal. En fuktig och
varm miljö är ofördelaktig för arkivhandlingarna. Risken för mögeltillväxt
ökar och skadedjur, silverfisk, har redan konstaterats i lokalerna.
Kommunens arkivhandlingar riskerar därmed att ta allvarlig skada.
Kommunarkivets lokaler utgörs av aktiva skyddsrum vilka enligt RA-FS
2013:4 inte får användas som arkivlokaler.
Det finns mycket lite plats kvar i kommunarkivet. Förvaltningarna har
därför inte alltid tillåtits leverera arkivmaterial för slutarkivering.
Platsbristen har även haft till följd att handlingar som omfattas av sekretess
inte har kunnat förvaras på ett korrekt sätt.
Den 19 september 2016 utfördes, på uppdrag av kommunarkivarien, en
tillsyn av kommunarkivets lokaler. Tillsynen utfördes av Falkenbergs
kommunarkivarie. Tillsynsrapporten lyfter fram ett antal problem som
behöver åtgärdas.
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Beslutsunderlag
Kommunkansliets beslutsförslag 2 november 2016.
Tillsynsrapport - Genomgång av depåer: kommunarkivet i Varberg
19 september 2016.

Övervägande
Kommunkansliet bedömer att de problem som föreligger, och som
bekräftas i tillsynsrapporten, är av så pass allvarlig art att åtgärder måste
vidtas. En analys bör göras, i samråd med övriga förvaltningar, av hur en
lämplig förvaring av kommunens fysiska arkivbestånd kan ordnas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0198

Förtydligande av ägardirektiv för Räddningstjänsten Väst
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslåt kommunfullmäktige
besluta
1. godkänna förtydligandet av ansvarsfördelningen mellan
Räddningstjänsten Väst och Varbergs kommun enligt Förtydligande av
ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst, daterat 20 oktober 2016
2. anteckna att Förtydligande av ägardirektiv för Räddningstjänst Väst,
daterat 20 oktober 2016 ska utgöra en bilaga till ägardirektivet
kommande eventuella revideringar och förtydliganden kan handläggas
av kommunstyrelsen, såvida inte sådan revidering bedöms vara av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
3. delegera till kommunstyrelsen att vidta eventuella revideringar och
förtydliganden såvida inte sådan revidering bedöms vara av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Varberg beslutade 15 maj 2012, § 79, och
kommunfullmäktige i Falkenbergs beslutade 24 april 2012, § 76, att bilda
ett nytt kommunalförbund, Räddningstjänsten i Väst, för skydd och
oönskade händelser i Falkenberg och Varberg. Frågan utreddes av
räddningscheferna, med konsultation av Strategihuset AB, i respektive
kommun och på uppdrag av kommundirektören i Varberg och
kommunchefen i Falkenberg.
Avsikten var att kommunalförbundet skulle få ett samlat uppdrag inom
området skydd mot oönskade händelser omfattande:
 Ansvar för kommunernas skyldigheter enligt lag om skydd mot olyckor
 Stödja kommunernas skyldigheter inom Lag om extraordinära
händelser
 Ansvara för kommunernas skyldigheter inom angränsande
lagstiftningsområden
 Stödja kommunerna inom det interna skyddet
 Stödja kommunerna inom det brottsförebyggande arbetet
 Stödja kommunerna inom folkhälsområdet
 Biträda kommunerna i plan- och byggprocessen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2016-12-06

18

Efter bildandet av förbundet har det inom några områden uppkommit
behov av att utöver ägardirektiv och förbundsordning förtydliga
kommunernas beställningar och därmed Räddningstjänstens Västs
uppdrag och ett önskemål om att harmonisera kommunernas beställningar.
Slutsatserna i aktuell PM har formulerats såsom rekommendationer, vilka i
sin tur nedförts i tabellform för överskådligheten, det vill säga i
Förtydligande av Ägardirektivet Räddningstjänsten Väst, 2016-10-26.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets beslutsförslag 24 november 2016.
Kommunledningskontorets PM daterat 25 maj 2015 - Ansvarsfördelning
Varbergs och Falkenbergs kommuner och räddningstjänsten.
Förtydligande av Ägardirektivet Räddningstjänsten Väst 26 oktober 2016.

Övervägande
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag
till förtydliganden av ägardirektivet. Med hänsyn till att förtydligandena är
väldigt detaljrik kan det framöver komma att bli aktuellt med revideringar
och förtydliganden. För att underlätta sådana revideringar får det anses
lämpligt att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att vidta
sådana ändringar, om dessa inte är att sådan art att de är att anse vara av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
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Dnr KS 2016/0214

Dialogsamtal om prognostiserat underskott i
delårsrapporten och åtgärdsplan
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. uppdraget har fullgjorts.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärende
Kommunstyrelsen beslutade 27 september 2016, § 174, uppdra åt arbetsutskottet att kalla socialnämnden till dialogsamtal för genomgång av
nämndens åtgärdsplaner och konkreta åtgärder för att över tid komma till
rätta med obalanser i ekonomin.
Arbetsutskottet för dialog med socialnämnden med anledning av det
ekonomiska läge som nämnden rapporterade vid delårsbokslutet i oktober.
Arbetsutskottet konstaterar att nämnden vidtagit åtgärder och har en
ekonomi i balans för 2017.
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Ks au § 553

Meddelanden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2016/0050-13
Region Hallands protokoll 11 november 2016.
Dnr KS 2016/0052-35
Länsstyrelsens beslut 16 november 2016 om bidrag till rensning av Himleån
i anslutning till Lindhovs stenvalvsbro, Lindhov 1:1.
Dnr KS 2016/0052-36
Länsstyrelsens beslut 15 november 2016 om rengöring och reparation av
glasmålningar i Varbergs kyrka.
Dnr KS 2016/0051-13
Sjuhärads kommunalförbunds delårsbokslut januari-augusti 2016.
Dnr KS 2016/0021-55
Länsstyrelsens beslut 18 november 2016 om tillstånd för tävling inom
naturreservaten Nabben och Mjällbjär i Varbergs kommun och naturreservatet Björkekullen i Falkenbergs kommun.
Dnr KS 2016/0574-1
Statskontorets missiv 24 oktober 2016 om Statens styrning av
kommunerna.
Dnr KS 2015/0052-37
Länsstyrelsens beslut 21 november 2016 om borttagning av bänkar i
Träslövs kyrka.
Dnr KS 2016/0021-56
Länsstyrelsens beslut 23 november 2016 om anmälan enligt miljöbalken
angående anläggning av stenmur på fastigheten Sik 3:19.
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Dnr KS 2016/0052-38
Länsstyrelsens beslut 25 november 2016 om arbeten på Rolfstorps
kyrkogård.
Dnr KS 2016/0052-39
Länsstyrelsens beslut 25 november 2016 om fasadrenovering av torn och
stiglucka på Skällinge kyrka.
Dnr KS 2016/0052-40
Länsstyrelsens beslut 25 november 2016 om renovering av ytskikt under
läktaren i Träslövsläges kyrka.
Dnr KS 2016/0052-41
Länsstyrelsens beslut 25 november 2016 om utvändig renovering av
bårhuset på Träslövs kyrkogård.
Dnr KS 2016/0049-11
Samordningsförbundet Hallands protokoll 3 november 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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