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Dnr KS 2015/0324

Beredning inför budget 2016
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga redovisningen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret presenterar underlag med budgetförutsättningar från
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Vidare presenterar ekonomikontoret nämndernas förslag till budget 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 408

Sammanträdesprotokoll
2015-09-21--22

4

Dnr KS 2015/0185

Delårsrapport för Varbergs kommun – januari-augusti 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
− godkänna delårsrapport för Varbergs kommun – januari-augusti 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämnder och kommunala bolag har rapporterat sina delårsrapporter till
ekonomikontoret som sammanställt materialet till en delårsrapport för
kommunen och kommunkoncernen.
I rapporten finns uppföljning avseende ekonomi och fullmäktiges prioriterade mål samt väsentliga avvikelser i verksamheten.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 föreslagit att
Varbergs kommuns delårsrapport för perioden januari-augusti 2015 godkänns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2013/0542

Uppsägning av bostadsarrende - Tvååkers-Ås 2:3
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
− förvärva byggnad och arrenderätt på fastigheten Tvååkers-Ås 2:3 för en
köpeskilling om 700 tkr
− förvärvet belastar kommunens markreserv
− ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förvärvshandlingar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i inriktningsbeslut den 24 januari 2015, § 30, godkänt
ändrad omfattning och innehåll i tidigare beställda planprogrammet Östra
Träslövsläge - Gamla Köpstad. I området som omfattas av planprogrammet
finns en arrendetomt med ett bostadshus. Arrenderätten måste lösas in och
byggnaden rivas. Arrendatorn som är i början på en femårig arrendeperiod
vill att kommunen löser in byggnaden snarast.
Arbetet med planprogrammet för Östra Träslövsläge - Gamla Köpstad pågår
och enligt samhällsutvecklingskontoret är exploateringsviljan stor hos både
kommunen och privata fastighetsägare. Ungefär mitt i det tänkta planområdet ligger ett område upplåtet som bostadsarrende. På arrendeområdet
finns en byggnad som numera nyttjas som fritidshus.
Nuvarande arrendatorn förvärvade byggnaden och nyttjanderätten 1979 och
har därefter genomfört tillbyggnader och förbättringar.
Arrenderätten är för närvarande i början på en femårig arrendeperiod och
kommunen har ingen rättslig möjlighet att mot arrendatorns vilja återta
markområdet inom denna period.
För att undvika dröjsmål i planärendet och för att undvika en rättslig prövning av arrenderättens besittningsskydd mot kommunens rätt till återtagande, har parterna vid de diskussioner som förts, enats om att kommunen
förvärvar arrenderätten och byggnaden för en överenskommen köpeskilling
om 700 tkr.
Det är arrendatorns önskemål att överlåtelsen sker så snart som möjligt.
Arrendatorn är medveten om att kommunen inte är bunden av överenskommelsen innan kommunfullmäktige beslutat att förvärvet ska genomföras i
enlighet med överenskommelsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Yttrande
Kommunledningskontoret har i yttrande den 9 september 2015 föreslagit att
− förvärva byggnad och arrenderätt på fastigheten Tvååkers-Ås 2:3 för en
köpeskilling om 700 tkr
− förvärvet belastar kommunens markreserv
− ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förvärvshandlingar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0060

Svar på motion om kameraövervakning av centrum
Förslut till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
− avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 24 februari 2015, § 4,
lämnat motion om att hos länsstyrelsen begära tillstånd för kameraövervakning av de delar av Varbergs centrum där flest anmälningar inkommit under
senast mätbara period.
Vid samtal med polisen framkommer att polisen inte anser att brottligheten i
centrala Varberg är av sådan omfattning och av sådan karaktär, att tillstånd
till kameraövervakning kan erhållas.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 augusti 2015 föreslagit att motionen ska avslås.
Kommuner begär och får ibland, tillstånd för övervakning av kommunal
egendom. Kommuner har till exempel ansökt om att få övervaka korridorer
och andra publika områden vid skolor. Syftet har då varit att förhindra skadegörelse, mobbing och annan brottslig verksamhet där kommunen har det
övergripande ansvaret.
Kameraövervakning av allmän plats har tillåtits på platser där grov brottlighet är vanligt förekommande i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sökande
har då alltid varit polisen eller polisen och kommunen gemensamt.
Det är ingen kommunal uppgift att upprätthålla ordningen på allmän plats.
Det finns ett intresse av att brott kan förhindras och att gärningsmän kan
lagföras, men denna uppgift är framförallt polisens. För att kameraövervakning av allmän plats ska beviljas måste brottsligheten vara av sådan
omfattning och av sådan karaktär att polisen bedömer det som en nödvändig
extra resurs. Samtidigt måste polisen visa att åtgärder vidtagits i syfte att
reducera den brottsliga verksamheten och att dessa åtgärder inte haft önskad
effekt. En kommunal ansökan om kameraövervakning av allmän plats
kommer med all sannolikhet inte att beviljas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KS 2015/0088

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Varbergs
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
− anta reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Varbergs
kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 19 oktober 2010, § 111, beslutat att ge hamnoch gatunämnden i uppdrag att se över de lokala ordningsföreskrifterna för
torghandel i Varbergs kommun samt ta fram anvisningar för tillämpning av
dessa. Nuvarande ordningsföreskrifter trädde i kraft i januari 1996.
Nuvarande ordningsföreskrifter har uppdaterats vad gäller enstaka formalia
samt namn på nämnd. Omarbetning har gjorts inom områden som dagar för
torghandel, extra torgdagar och öppettider på torgdagarna. Uppdatering av
lagar för livsmedelshantering har gjorts, krav som räddningstjänsten ställer
har lagts till samt att torgvärden får besluta om bilar på torget. Stycket gällande placering av olika produkter på torget har tagits bort i den nya ordningsföreskriften. Dessa kommer istället att konkretiseras i riktlinjerna.
Hamn- och gatunämnden har begärt in synpunkter på förslaget från polismyndigheten, miljö- och hälsoförvaltningen samt räddningstjänsten. Polismyndigheten har inget att invända mot förslaget, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har kommit in med förteckning av gällande lagar och regler
kring livsmedelshantering och räddningstjänsten har kommit in med synpunkter på framkomlighet. Tilläggen har skrivits in i förslaget.
Detta beslut avser förslag till nya ordningsföreskrifter för torghandeln.
Anvisningarna för tillämpning av ordningsföreskrifterna kommer att tas
fram i form av riktlinjer under 2015 vilka beslutas av hamn- och gatunämnden.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 8 september 2015 föreslagit att,
med hänvisning till hamn- och gatunämndens beslut, anta reviderade lokala
ordningsföreskrifter för torghandel i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KS 2012/0090

Årets kreativa företagare 2015
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− utse pristagare till Årets Kreativa Företagare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 23 oktober 2012, § 206, beslutat att priset
Varbergs Kreativa Företagare ska delas ut årligen.
Kriterier för priset är: Företagare eller nätverk av företagare, i eller med
anknytning till Varbergs kommun, som på ett nytänkande och kreativt sätt
bidrar till kommunens utveckling mot Vision 2025 att Varberg är Västkustens Kreativa Mittpunkt och som gjort avtryck i och utanför kommunen
Arbetsutskottetet ska efter nomineringsprocess, årligen utse pristagare.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 15 september 2015
presenterat de nomineringar som uppfyller de uppställda kriterierna för
priset.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KS 2013/0301

Information om detaljplan för Tändstiftet 1 - moderbolagsgaranti och bankgaranti
Beslut
Arbetsutskottet beslutar at
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret och ekonomikontoret informerar om skillnad
på moderbolagsgaranti och bankgaranti samt upplägg för exploateringsavtal
för Tändstiftet 1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KS 2013/0301

Yttrande över granskningshandling - detaljplan för Tändstiftet 1
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− inte ha något att invända mot planförslaget i granskningsskedet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra verksamheter och handel med skrymmande varor inom fastigheten Tändstiftet 1. Därutöver ska ett befintligt
industrispår omvandlas till mark för industri. Planområdet är beläget i
Lassabackaområdet, cirka 1,5 km från Varbergs stadskärna.
Byggnadsnämnden beslutade den 7 november 2013 att tillstyrka planprövning inom kvarteret Tändstiftet 1 med flera. Planförslaget har varit på samråd under tiden den 2 oktober 2014 till den 4 december 2014.
Planområdet är beläget nära Getterön som är ett Natura 2000-område. Den
allmänna dagvattenledningen som planområdet ansluter till mynnar i Natura
2000-området. För att exploateringen inte ska påverka Natura 2000-området
negativt så ska dagvatten från området fördröjas och renas före anslutning
till det allmänna ledningsnätet.
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Exploateringen kommer att ske inom 30 meter från Värnamovägen som är
klassad som farligt gods led, vilket medför att säkerhetshöjande åtgärder
krävs.
Området kommer att angöras från cirkulationsplatsen i korsningen mellan
Värnamovägen och Lindbergsvägen. Den ökade belastningen i korsningen
som exploateringen medför kommer kräva att åtgärder vidtas för att cirkulationsplatsen fortsatt ska uppfylla önskvärd funktion. Från cirkulationsplatsen planläggs en ny gata söderut som i en första etapp avslutas med en
vändplats söder om infarten till verksamhetsområdet. Som en andra etapp
kan gatan förlängas söderut, vilket medför att Värnamovägen framgent kan
kopplas till Västkustvägen via planområdet. En andra etapp är möjlig först
när industrispåret söder om planområdet är avvecklat.
Kommunen äger mark inom området som omvandlas från järnvägsändamål
till handel och industriändamål. Då marken i sig inte kommer att utgöra
lämpliga fastigheter för respektive ändamål föreslås att marken överförs till
intilliggande fastigheter.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Exploateringen förutsätter att allmänna ledningar måste flyttas.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 28 augusti 2015
föreslagit att
− planområdet bör utökas med föreslagen cirkulationsplats i södra delen
av planerad gata.
− i övrigt inte ha något att invända mot planförslaget.
I samband med den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet togs delvis
ett helhetsgrepp för området då man tydligt tog ställning till att Lassabackaområdet ska utvecklas med verksamheter, där handel med skrymmande
varor kan medges efter prövning och detaljhandel inte får förekomma. Planförslaget stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 september 2015 och då kommit överens om att återremittera ärendet för att se över förutsättningarna för
exploateringsavtal med exploatören.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 415
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Dnr KS 2015/0350

Yttrande över samrådshandling - detaljplan, Östra Årnäs
fritidshusområde, Årnäshalvön
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− i samrådsskedet lämna följande yttrande
− genomförandebeskrivningen ändras till att inget exploateringsavtal
ska upprättas
− genomförandebeskrivningen kompletteras med att befintlig gemensamhetsanläggning revideras med de åtgärder som behöver göras för
ändring på vägområden och naturmark
− plankartan kompletteras med tillfart och egenskapsgräns över naturmark.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 17 september 2013, § 98, beslutat att anta fritidshusutredningen och därefter har planlagda fritidshusområden i Varbergs
kommun inventerats. Utredningen initierades som ett följduppdrag till den
kommunomfattande översiktsplanen, antagen 2010, i syfte att bedöma vilka
fritidshusområden som lämpar sig för helårsbebyggelse.
Byggnadsnämnden beslutade 29 april 2015 att ge stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att påbörja detaljplanläggning av Östra Årnäs fritidshusområden i
syfte att öka byggrätten inom dessa befintliga områden.
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för att utöka
byggrätterna till att möjliggöra för helårsbostäder.
Detaljplaneförslaget pekar inte ut någon ny mark för exploatering utan
bekräftar istället tidigare detaljplaners användning, där befintliga användningsgränser och befintliga planers utbredningar justeras. I vissa fall har
bestämmelser fått justeras för att bättre stämma överens med dagens hantering av detaljplaner.
Planförslaget föreslår ökad byggrätt till 15 % av fastighetsarean, dock max
250 m2 byggnadsyta och minst 100 m2. Utöver detta kvarstår möjligheten att
uppföra så kallade bygglovsbefriade åtgärder, exempelvis friggebod, komplementbostadshus, eller andra Attefallsåtgärder inom detaljplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 14 september 2015
föreslagit att
− genomförandebeskrivningen ändras till att inget exploateringsavtal ska
upprättas
− genomförandebeskrivningen kompletteras med att befintlig gemensamhetsanläggning revideras med de åtgärder som behöver göras för ändring
på vägområden och naturmark
− plankartan kompletteras med tillfart och egenskapsgräns över naturmark.
Under rubriken genomförande av projektet står det att exploateringsavtal
ska upprättas. I det här fallet ska inget avtal upprättas då det inte finns någon
specifik exploatör. Under Utförande och Drift och underhåll står om ansvar
för allmänplats. Här bör anges att avtalsservitut med fördel kan tecknas för
rätt till och ansvar av tillfart över naturmark.
I Fritidshusutredningen inventeras och bedöms områdena utifrån sina strategiska värden för bland annat tillgång till samhällsservice. Östra Årnäshalvöns fritidsområde är av den karaktär som anses lämplig att möjliggöra
för helårsbostäder.
Planområdet omfattas av översiktsplan för Varbergs kommun från 2010, där
aktuellt planområde är utpekat som befintligt fritidshusområde. I den fördjupade översiktsplanen för Norra kusten som antogs 2001, pekas befintlig
fritidshusbebyggelse på Årnäshalvön ut som viss permanent bebyggelse i de
östra delarna. Åretruntboende anses lämpligt i de norra och de östra delarna
av Årnäs. Bebyggelsen bör anpassas och harmonisera med den traditionella
byggtraditionen för området. Mellan bebyggelsen pekas bevarandevärda
naturområden för rekreation ut.
Arbete med en ny fördjupad översiktsplan för Norra kusten pågår. Förslag
till översiktsplan är just nu på samråd till 1 oktober 2015 och beräknas
kunna antas till sommaren 2016. I planprogrammet för östra och nordöstra
Årnäshalvön, godkänt den 4 oktober 2011, föreslås totalt cirka 150 nya
bostäder. I den fördjupade översiktsplanen för norra kustområdet föreslås att
Årnäshalvön blir en tätort och därför rekommenderas en tätare bebyggelse
än vad programmet föreslår med en utökning av bebyggelseområdet i öster.
Detta innebär en ökning från cirka 150 bostäder till cirka 600 bostäder. En
variation av boendetyper behövs här såsom lägenheter i olika storlekar och
upplåtelseform, radhus, parhus och villor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0210

Friare val av hjälpmedel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
− innan beslut om modell för friare val av hjälpmedel sker utreda de synpunkter som framförs i yttrande daterat den 10 september 2015 från
Varbergs kommun
− i övrigt godkänna modellens innehåll och beskrivning
− därefter ge den gemensamma nämnden för hjälpmedel och hemsjukvård
i uppdrag att genomföra och implementera modellen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Region Halland har tagit fram en modell och implementeringsplan för Friare
val av hjälpmedel. Friare val av hjälpmedel har sin utgångspunkt i att förskrivare av hjälpmedel bedömer att vissa individer själva kan köpa och
sköta sitt eller sina hjälpmedel. Det handlar specifikt om brukare med ett
långvarigt behov av hjälpmedel och där brukaren önskar att själv inköpa och
sköta sitt hjälpmedel. Detta kommer att vara ett erbjudande och ett komplement till den normala förskrivningsprocessen.
Region Hallands bedömning är att Halland har goda förutsättningar för att
en modell med Friare val av hjälpmedel kan fungera väl liksom att få ut ett
bra utfall när det gäller hjälpmedel som kan köpas av brukaren själv. Hjälpmedelscentralen har gjort en översyn av samtliga produkter som på sikt kan
komma att ingå i Friare val av hjälpmedel när modellen så småningom är i
drift. De produktområden som valts ut inför en uppstart i Halland är hörseltekniska hjälpmedel och förflyttningshjälpmedel som exempelvis rullatorer
och rullstolar.
Införande av Friare val av hjälpmedel kräver ingen ändring eller något tillägg i nuvarande samverkansavtal. Förslaget beräknas kostnadsneutralt förutom anpassning av IT-system och marknadsföringsinsatser på 720 tkr i den
initiala fasen. Kostnaden ryms inom avsatta projektpengar på 1,6 mnkr.
Då hjälpmedelsnämnden, som är en gemensam nämnd, föreslås implementera modellen är bedömningen att respektive kommun samt Region Halland
ska besluta godkänna modellens innehåll och beskrivning samt framtagen
implementeringsplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Socialnämnden har den 20 augusti 2015, § 147, beslutat att överlämna
socialförvaltningens yttrande som sitt eget till kommunstyrelsen. I yttrandet
framhåller socialnämnden att det kvarstår ett fortsatt utredningsbehov för
service och reparationer, ekonomi och hållbarhet, egenvårdsprincipen samt
byte av hjälpmedel. Dessutom genomför Socialstyrelsen just nu en utvärdering och konsekvensanalys av verksamheten fritt val som beräknas vara klar
i oktober i år. Socialnämnden gör därför bedömningen att Region Halland
och kommunerna i Halland bör beakta resultaten av Socialstyrelsens utvärdering innan något beslut om införande fattas.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 10 september 2015 föreslagit att
− godkänna modellens innehåll och beskrivning
− godkänna implementeringsplanen
− ge den gemensamma nämnden för hjälpmedel och hemsjukvård i uppdrag att genomföra den kompletterade modellen enligt föreslagen plan
för implementering
− anhålla om att Varbergs kommuns yttrande daterat den 10 september
2015 särskilt beaktas i samband med implementeringen av modellen.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om följande att-satser
− innan beslut om modell för friare val av hjälpmedel sker utreda de synpunkter som framförs i yttrande daterat den 10 september 2015 från
Varbergs kommun
− i övrigt godkänna modellens innehåll och beskrivning
− därefter ge den gemensamma nämnden för hjälpmedel och hemsjukvård
i uppdrag att genomföra och implementera modellen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0318

Remissvar - Införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− tillstyrka förslaget om införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Miljö- och energidepartementet har skickat en remiss om införande av 18årsgräns för kosmetiska solarier till Varbergs kommun.
Förslaget är att det i strålskyddslagen (1988:220) införs ett förbud mot att
yrkesmässigt upplåta kosmetiskt solarium till en person som inte har fyllt 18
år. Den som yrkesmässigt upplåter kosmetiskt solarium ska förvissa sig om
att konsumenten har fyllt 18 år. I anslutning till solariet ska det finnas en
klar och tydligt synbar skylt som upplyser om förbudet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 7 september 2015, § 77, tillstyrkt
förslaget om införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 10 september 2015 föreslagit att
tillstyrka förslaget om införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0353

Remissvar - generella krav på utrymme för lagring av gödsel
från djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− sända yttrande daterat den 14 september 2015 som svar till
Näringsdepartementet från Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Näringsdepartementet har skickat en remiss till Varbergs kommun om generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet.
Näringsdapartementet önskar genom remissen få in synpunkter på vilka
krav som bör ställas avseende utrymme för lagring av gödsel som produceras på ett jordbruksföretag och om generella krav även bör gälla för lagring
av gödsel i annan djurhållande verksamhet.
Nuvarande förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket innehåller
generella bestämmelser om utrymme för lagring av gödsel från djurhållning
på jordbruksföretag. Några generella krav på utrymme för lagring av gödsel
som kommer från annan djurhållande verksamhet finns i dag inte.
Genom remissen önskar Näringsdepartementet få in synpunkter på om reglerna för lagring av gödsel bör utformas på ett lika sätt oberoende av var
jordbruksföretaget är beläget. Ändringarna föreslås gälla från den 1 januari
2021. Bestämmelsen om hur lagringsutrymmen ska utformas föreslås få en
ändrad språklig utformning, någon ändring i sak är dock inte avsedd.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 9 september 2015, genom delegeringsbeslut, lämnat synpunkter på remissen.

Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 14 september 2015 föreslagit att,
med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut, översända yttrande daterat den 14 september 2015 till Näringsdepartementet.
I yttrandet framgår de synpunkter som miljö- och hälsoskyddsnämnden har
på remissen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 419

Rapport från regionalt samarbete
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om
− sammansättning på styrgrupp för Kattegatts Kustvattenråd
− kommunberedningens verksamhetsplan
− Försvarsmaktsråd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Ks au § 420

Information från kommundirektören och kommunstyrelsens
förvaltning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Samhällsutvecklingskontoret informerar om
− underlag inför markanvisning av Mandarinen.
Kommunjuristen och serviceförvaltningen informerar om
− hyresavtal med näringsidkare i Bua hamn.
Kommunkansliet informerar om
− beredning av motioner
− enkät om kommunfullmäktiges sammanträden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 421

Meddelanden
Dnr KS 2015/0023-47
Länsstyrelsens beslut den 4 september 2015 om upphävande av strandskydd
enligt miljöbalken inom Ästad 1:7.
Dnr KS 2015/0023-48
Miljö- och energidepartementets beslut den 3 september 2015 om överklagande i fråga om vattenskyddsområde med föreskrifter för Kungsäters
vattentäkt.
Dnr KS 2015/0023-50
Länsstyrelsens beslut den 10 augusti 2015 om anmälan om anläggande av
markkabel och rasering av luftledning mellan Tjärby och Rolfstorp.
Dnr KS 2015/0457-1
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 7 september 2015 om Utvärdering – tillsynsplan 2014, tillsynsplan 2016.
Dnr KS 2015/0029-48
Länsstyrelsens beslut den 10 september 2015 om arkeologisk förundersökning inför förläggning av vattenledning genom Raä 53:1, Torpa 8:2 och
15:9, Torpa.
Dnr KS 2015/0029-49
Länsstyrelsens beslut den 10 september 2015 om arkeologisk förundersökning inför förläggning av vattenledning genom fornlämning Boplats 1,
Värö-Backa 16:3, Värö.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

