Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2015-10-06

1-26

Plats och tid

Sammanträdesrum A2, kl. 8.00-15.30

Beslutande

Ann-Charlotte Stenkil (M)
Harald Lagerstedt (C)
Stefan Edlund (MP)
Jana Nilsson (S)
Ewa Klang (S)

Övriga deltagare

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör, § 427
Jenny Andersson, utbildningssamordnare, § 432
Karin Andersson, markförvaltare, §§ 424, 426
Helena Arnesten, stadsbyggnadschef, § 434
Jan Bengtsson, projektledare, § 434
Lise-Lotte Berggren, rektor, § 432
Oliver Björnfors, Länsstyrelsen, § 426
Margareta Björsell, exploateringsingenjör, §§ 425, 426
Anders Eriksson, kommunjurist, §§ 431, 440
Maria Hagelberg, planarkitekt, § 434
Kristina Hylander, utvecklingsledare, § 430
Charlott Jansson, miljöstrateg, § 433
Anita Kryh, avdelningschef, §§ 423, 438
Katrin Larsson, samhällsplanerare, § 423
Maria Lind, fritidschef, § 424
Jan Malmgren, samhällsutvecklingsdirektör, §§ 423-425, 427, 430, 438
Hanna Nyström, praktikant, § 434
Fredrik Olausson, projektledare, §§ 423, 435
Claes Premmert, projektledare, § 434
Jonas da Silva, avdelningschef, § 430
Monica Svensson, Region Halland, § 438
Annbritt Ulfgren, kommundirektör, §§ 423-427, 429-441
John Wennevid, finansekonom, § 429
Sofie Werdin, kommunsekreterare
Anders Wiberg, projektledare, § 434
Magnus Widén, ekonomidirektör, §§ 428, 429

Utses att justera

Jana Nilsson

Sekreterare

Sofie Werdin

Ordförande

Ann-Charlotte Stenkil

Justerande

Jana Nilsson

Paragraf

423-441

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2015-10-06

2

BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

6 oktober 2015

Datum för anslags
uppsättande

14 oktober 2015

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Sofie Werdin

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

6 november 2015

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2015-10-06

3

Ks au § 423

Information - förslag på utbyggnadsplan för bostäder i
Varbergs kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret presenterar förslag på utbyggnadsplan för
bostäder i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KS 2015/0058

Tvååkers IF - anhållan om att få teckna ett arrendeavtal för
Övrevi IP
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− avslå ansökan från Tvååkers IF om att få teckna ett arrendeavtal för
Övrevi IP, inklusive alla byggnader, i syfte att bedriva idrottslig verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Föreningen Tvååkers IF har i en skrivelse anhållit om att få teckna ett arrendeavtal för Övrevi IP, inklusive alla byggnader, i syfte att bedriva idrottslig
verksamhet.
Samhällsutvecklingskontoret har i sin beredning av ärendet remitterat frågan
till kultur- och fritidsnämnden för synpunkter.
Kommunen har övergripande ansvar och helhetsperspektiv för alla kommunala idrottsplatser och idrottsanläggningar och ska strategiskt arbeta för
långsiktighet, planering för kommande investeringar/reinvesteringar samt
för det kontinuerliga fastighetsunderhållet.
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 april 2015, § 59, beslutat att avstyrka
ansökan och att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. Nämnden anser
att Övrevi IP är en för kommunen viktig anläggning med stort ekonomiskt
värde. För att garantera det fortsatta ekonomiska värdet samt det strategiska
helhetsansvaret anser nämnden att Övrevi IP även i fortsättningen bör drivas
och skötas av kommunen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit Tvååkers IF att teckna skötselavtal för Övrevi IP. Skötselavtalet ger Tvååkers IF möjlighet att sköta
anläggningen mot ersättning.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 augusti 2015
föreslagit att avslå ansökan från Tvååkers IF om att få teckna ett arrendeavtal för Övrevi IP, inklusive alla byggnader, i syfte att bedriva idrottslig
verksamhet.
Arbetsutskottet har den 8 september 2015, § 379, beslutat att återremittera
ärendet i syfte att se över konsekvenser av ett arrendeavtal.
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Samhällsutvecklingskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 16 september
2015 föreslagit att avslå ansökan från Tvååkers IF om att få teckna ett
arrendeavtal för Övrevi IP, inklusive alla byggnader, i syfte att bedriva
idrottslig verksamhet.
Samhällsutvecklingskontoret har fört en diskussion med kultur- och fritidsförvaltningen. Enligt reglementet för kultur- och fritidsförvaltningen ligger
ansvaret för kommunala anläggningar på kommunen. Genom ett arrendeavtal överlåts hela ansvaret på arrendatorn, vilket skulle medföra att kommunen inte längre har förfogandet över anläggningen. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att ett arrendeavtal inte ska tecknas och att ansvaret för
Övrevi IP fortsättningsvis bör ligga hos kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Tvååkers IF
Kultur- och fritidsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0351

Yttrande över samrådshandling - detaljplan för Fastarp
3:126, Medborgarhuset i Tvååker
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− i samrådsskedet inte ha något att invända mot förslag till detaljplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 1 mars 2011, § 86, beslutat att tillstyrka planprövning från allmänt ändamål till bostadsändamål inom del av Fastarp 3:126.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten
Fastarp 3:126 i Tvååker. Förslaget innebär ändrad användning av byggrätt
från allmänt ändamål till bostadsändamål, för den del av fastigheten som det
idag finns en bostadsfastighet på. För den delen som Medborgarhuset ligger
ändras ändamålet Centrumbebyggelse.
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra avstyckning av bostadshuset. Ingen allmänplatsmark tillkommer i planförslaget.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 16 september 2015
föreslagit att i samrådsskedet inte ha något att invända mot förslag till
detaljplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0009

Information - gemensamt deponiprojekt i Halland
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 26 augusti 2014, § 154, beslutat att delta i projektet och ställa upp med kontaktperson från samhällsutvecklingskontoret
samt att anslå 240 tkr från kommunstyrelsens oförutsedda medel för genomförande av projektet
Länsstyrelsen är nu klar med inventeringen av deponier i Varbergs kommun
och informerar om genomförd undersökning av deponierna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0475

Markanvisning av Mandarinen 2
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− godkänna upprättat förslag till inbjudan till markanvisning för fastigheten Mandarinen 2.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun äger fastigheten Mandarinen 2 som 2012 planlades för
ändamålet bostäder. På fastigheten bedrivs idag kommunal verksamhet som
kommer att avvecklas under 2016 och flyttas till nya lokaler. Fastigheten
tillgängliggörs på så sätt för exploatering våren 2017.
Samhällsutvecklingskontoret har i uppdrag att genomföra en öppen markanvisning i syfte att finna en exploatör villig att exploatera fastigheten efter
kommunens önskemål.
Förslaget till inbjudan till markanvisning av Mandarinen 2 bygger på kommunens ambition att öka tillgången på mindre hyresrätter med god miljöklassning och genomtänkta, gröna vistelseytor utomhus.
Byggrätten inom fastigheten är drygt 4 400 m2 BTA och exploatörernas
förslag bedöms utifrån given krav och bedömningsspecifikation.
Markanvisningstävlingen kommer att publiceras i två branschtidningar och
Hallands Nyheter. Samtliga exploatörer som anmält intresse att bygga i
Varberg kommer sändas inbjudan direkt med post och den kommer också
finnas tillgänglig på kommunens hemsida.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 24 september 2015
föreslagit att godkänna upprättat förslag till inbjudan till markanvisning för
fastigheten Mandarinen 2.
Samhällsutvecklingskontoret anser att framarbetad inbjudan ger kommunen
goda förutsättningar att kunna välja det tävlingsbidrag som motsvarar kommunens ambitioner med anvisningen.
Inbjudan till markanvisning innehåller dels krav som exploatören måste
uppfylla och dels frihet för exploatören att göra en god avvägning mellan
anbud och hyressättning. En konsekvens av markanvisningens utformning
kan således bli lägre anbud till fördel för lägre hyressättning.
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För att inte hamna i en situation där kommunen tvingas göra om markanvisningsförfarandet anser samhällsutvecklingskontoret att en lägsta anbudsnivå
bör sättas. Denna nivå motsvarar kostnaden per kvadratmeter BTA som
kommunen tidigare använt vid försäljning av mark för ändamålet hyresrätt.
Förslaget till inbjudan innehåller ett urvalsförfarande som hanteras av en
utsedd jury. Juryn föreslås bestå av förvaltningscheferna inom samhällsbyggnadssektorn, eller deras delegater.
Förslaget på sista inlämningsdag för tävlingsbidrag är den 20 december
2015. Inkomna bidrag hanteras och tillkännagivande av vinnare sker i
januari/februari 2016.
Därefter upprättas markanvisningsavtal och köpehandling tecknas inför tillträde av fastigheten, våren 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret
Hamn- och gatuförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0016

Ansökan om bidrag till PS-musikal 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− lämna bidrag med 110 tkr till 2016 års PS-musikal
− bidraget belastar kommunstyrelsens konto för ofördelade medel
− ställa förlustgaranti för PS-musikalen år 2016 med maximalt 100 tkr
− fatta nytt särskilt beslut om finansiering i det fall förlustgarantin behöver
infrias.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
En ansökan har inkommit från ideella föreningen Intresseföreningen PSmusikalerna med en budget för musikalen 2016. Föreningen ansöker om
bidrag med 110 tkr och dessutom en förlustgaranti på 100 tkr avseende 2016
års PS-musikal.
PS-musikalen har sedan 1987 varit ett uppskattat inslag i Varbergs kulturliv.
Den organisatoriska hanteringen av musikalen hösten 2014 genomlystes och
det klargjordes att PS-skolan inte har något organisatoriskt ansvar för musikalen. I ensemblen medverkar ett 25-tal ungdomar.
För år 2015 finns cirka 2,8 mnkr kvar av kontot kommunstyrelsens ofördelade medel.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 24 september 2015 föreslagit att
− lämna bidrag med 110 tkr till 2016 års PS-musikal
− bidraget belastar kommunstyrelsens konto för ofördelade medel
− ställa förlustgaranti för PS-musikalen år 2016 med maximalt 110 tkr
− fatta nytt särskilt beslut om finansiering i det fall förlustgarantin behöver
infrias.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks
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Ks au § 429

Beredning inför dialogmöte - Varbergs Fastighets AB
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret och arbetsutskottet för dialog om kommande dialogmöte
med Varbergs Fastighets AB.
Dialogmöten med nämnder och styrelser genomförs efter behov och finns
med som en del i kommunens styrmodell.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KS 2015/0473

Mottagning och inkludering av nyanlända
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om mottagande och inkludering av
nyanlända i Varbergs kommun.
På uppdrag av kommundirektören och förvaltningscheferna på socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, har en arbetsgrupp med
representanter för socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen,
CLL, överförmyndarenheten, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och
kommunstyrelsens förvaltning arbetat med ta fram modeller och förslag för
att öka samordningen kring mottagning och inkludering av nyanlända.
Syftet med arbetet är att förbättra och effektivisera mottagning, inkludering
och integration av nyanlända för att främja ökad samverkan mellan berörda
kommunala verksamheter, statliga och övriga aktörer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2015/0221

Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret informerar om inkommen remiss från Finansdepartementet om en kommunallag för framtiden.
Varbergs kommun har fått möjligheten att svara på remissen. Remissvar ska
ha kommit in till Finansdepartementet senast den 30 oktober 2015.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har deltagit i utredningsarbetet.
SKL kommer att avge eget remissvar och har vid informationsmöten under
hösten 2015 angett synpunkter som avviker från förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0480

Kursorganisation för gymnasial vuxenutbildning våren 2016
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− godkänna upprättat förslag till kursorganisation för första halvåret 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
CLL har utarbetat förslag till kursorganisation för första halvåret 2016.
Organisationen innebär en individanpassad gymnasial vuxenutbildning som
erbjuds i fyra olika studieformer: studier på dagtid, flexibla studier, distansstudier samt lärlingsutbildning. Utbildning erbjuds under hela kalenderåret
med möjlighet att studera inom flera pedagogiska fo1mer samt i varierande
studietakt. Utifrån individens behov och önskemål är kombinationer mellan
olika pedagogiska former och studietakt möjliga.
Förslag till kursorganisation för gymnasial vuxenutbildning första halvåret
2016:
− Allmänna och ekonomiska ämnen
− Yrkesutbildning med inriktning
− Omvårdnad
− Bygg
− VVS
− Industri, grundläggande svetsutbildning
− El
− Ventilation
− Övriga yrkesinriktningar utifrån individuella behov
− Lärlingsutbildning kommer att erbjudas utifrån individuella behov.
Yttrande
Centrum för livslång lärande, CLL, har i tjänsteutlåtande den 25 september
2015 föreslagit att godkänna upprättat förslag till kursorganisation för första
halvåret 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

CLL

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KS 2015/0167

Svar på motion om ekologisk mat
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
− avslå motionen med hänvisning till servicenämndens yttrande, hållbarhetsinriktningarna Varberg Visar Vägen och kommunens kostpolicy.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) och Olle Hällnäs (SD) har i kommunfullmäktige den
21 april 2015, § 44, lämnat motion angående ekologisk mat. Motionärerna
vill att alla rekommendationer och krav på ekologiskt från den kommunala
verksamheten tas bort.
Bakgrunden är att fyra forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU,
kritiserar den allmänna och felaktiga uppfattningen om ekologisk mat i en
debattartikel. Motionärerna menar att gällande kostpolicy för Varbergs
kommun med krav på att andelen ekologiskt ökar sett ur ett miljöperspektiv
är direkt kontraproduktiv. Ekologiska livsmedel är även generellt sett dyrare
än andra vilket gör att rådande kostpolicyn leder till onödigt höga kostnader
för kommunen.
Servicenämnden har den 25 juni 2015, § 57, beslutat att avstyrka motionen
med hänvisning till serviceförvaltningen yttrande. I yttrandet hänvisar förvaltningen till kommunfullmäktiges beslut den 22 april 2014 om hållbarhetsinriktningar för 2015-2025 där det framgår att Varberg ska bidra till att
fler får tillgång till mat som är ekologisk, lokal och producerad utan risker
för ekosystem eller människors hälsa.
Kommunfullmäktige har den 25 november 2014, § 182, beslutat om mer
ekologiskt odlad mat i kommunens budget för 2015. Beslutet innebär att en
satsning görs för att öka andelen ekologiskt innehåll i måltiderna. Detta
motiveras med att den biologiska mångfalden gynnas av ekologisk odling.
Det har tillförts 1 mnkr för att möjliggöra en ökning av ekologiskt odlad
mat. Ökningen ska ske på ett sätt som stimulerar den lokala ekologiska produktionen. I och med satsningen uppskattas den ekologiskt odlade maten
uppgå till 35 procent.
Kommunfullmäktige har den 18 september 2012, § 116, beslutat att anta
kostpolicy för Varbergs kommun. Policyn säkerställer goda förutsättningar
för bra matvanor, säkra livsmedel och en god matmiljö med målet att uppnå
en bättre folkhälsa. I kostpolicyn anges också att SMART-modellen ska
användas vid upphandling och inköp, vilket bland annat innebär att öka
andelen ekologiska varor.
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Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 7 juli 2015 föreslagit att avslå
motionen med hänvisning till servicenämndens yttrande.
Arbetsutskottet har den 11 augusti 2015, § 333, beslutat att återremittera
ärendet i syfte att tydligare beskriva kommunens ställningstagande till andel
ekologisk mat i den kommunala verksamheten.
Kommunkansliet har i nytt tjänsteutlåtande den 17 september 2015 föreslagit att avslå motionen med hänvisning till servicenämndens yttrande,
hållbarhetsinriktningarna Varberg Visar Vägen samt kostpolicyn.
Det finns delade meningar inom forskningen om ekologisk mat är bättre för
miljön eller mer hälsosam för människan. Klart är att ekologiska livsmedel
framställs utan kemiska bekämpningsmedel, vilket främjar biologisk mångfald, att inga gifter sprids som tillförs ekosystemet så som vid konventionell
odling samt att det blir bättre arbetsmiljö. Konstgödning, som består av
bland annat fosfor är en ändlig resurs som har en mycket energikrävande
framställningsprocess, den tillför också ekosystemet mer näring istället för
att låta näringen gå i kretslopp. Ekologiska livsmedel ställer dessutom högre
krav på djuromsorgen. Krav på inköp av viss andel ekologisk mat går i linje
med kommunens beslutade hållbarhetsinriktningar; Varberg visar vägen,
Livskraftiga ekosystem, Välmående samhälle och Hållbar resursanvändning
samt framtagen kostpolicy.
Bakgrunden till att Varbergs kommun valt att sätta ett mål om att en viss
andel av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska är att stimulera omställningen till ekologisk produktion av livsmedel. Ekologisk produktion har en
potentiell påverkan på flera av de nationella miljökvalitetsmålen och har
dessutom bäring på flera av generationsmålets strecksatser.
I ekologiskt lantbruk eftersträvas en hög grad av självförsörjning. Kemiska
bekämpningsmedel och konstgödsel ersätts med, bland annat, varierad växtföljd och stallgödsel från godkänd produktion. Avsaknad av kemikalier och
ökad variation ger större biologisk mångfald och bidrar till att uppnå miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Det faktum att
man inte använder kemiska bekämpningsmedel inom ekologisk produktion
bidrar till att nå målen Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet. Att
ekologisk odling låter näringen gå i kretslopp och inte tillför lättlöslig mineralgödsel påverkar målet Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan
positivt.
I debattartikeln hävdar forskarna att de lägre ekologiska skördarna innebär
minskad effektivitet och därför är sämre för miljön. Inget nämns om att de
högre skördarna sker på bekostnad av den biologiska mångfalden och framtida generationers tillgång till rent vatten och bördiga jordar. Den hårda
attacken mot ekologisk odling har bemötts med skarp kritik, även från andra
forskare inom SLU, bland annat för att forskarna gjort grova och felaktiga
förenklingar.
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En rad andra forskningsrapporter visar på att den ekologiska odlingen kan
motverka svält, skapa mindre övergödande kväveutsläpp och innehåller
mindre gifter. Vad gäller att ekologisk odling är positivt för den biologiska
mångfalden verkar forskningen samstämmig. SLU har gjort en omfattande
studie av 94 andra forskningsstudier publicerade från 1989 och framåt, vilken visar att ekoodling ger drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och
andra djur jämfört med konventionell odling. Den positiva effekten av ekologisk produktion skiljer sig åt mellan organismgrupper. Artrikedomen av
växter och pollinerare som humlor och bin var till exempel mer än 50 procent högre i ekologiskt lantbruk. De gynnsamma effekterna på mångfalden
av pollinerare och naturliga fiender till skadegörare indikerar att ekosystemtjänster som lantbrukaren har nytta av också gynnas av ekologiskt lantbruk.
Forskningen om planetära gränsvärden som bedrivs inom bland annat
Stockholm Resilience Centre har pekat ut förlusten av biologisk mångfald
som ett av det största hoten mot den framtida mänskliga välfärden.
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Dnr KS 2014/0276

Avstämning - stadsutvecklingsprojektet
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stadsutvecklingsprojektet informerar om pågående arbete och rapporterar
från styrgruppsmötet den 30 september 2015.
Övergripande information
− i nuläget är hela bilden för organisation och följdinvesteringar för stadsutvecklingsprojektet inför 2016 inte klart.
− genomgång av beslut och mandat för projektet.
− inriktningsbeslut för projektet och genomförd workshop med kommunstyrelsen den 29 september 2015.
− genomgång av studieresa till Stockholm 7-8 oktober 2015.
Farehamnen
− hantering av massor.
− information om statusrapport och miljötillstånd.
Varbergstunneln
− nuläge för arbete med detaljplanerna för tunneln.
− Getteröbron.
− avtal om masshantering.
Västerport
− statusrapport.
− framtagande av fördjupad översiktsplan eller program.
− järnvägspark.
− hållbarhetsprogram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0472

Planeringsförutsättningar för program - Östra Träslövsläge Gamla Köpstad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− godkänna huvudinriktningarna för planprogram enligt tjänsteutlåtande
daterat den 5 februari 2015.
− beställa planprogram av byggnadsnämnden enligt framtaget förslag i
tjänsteutlåtande daterat den 5 februari 2015
− betona vikten av att öka exploateringsgraden på lämpliga områden inom
planprogrammet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 24 februari 2015, § 30, beslutat att godkänna ändrad
omfattning och innehåll av tidigare beställda planprogram för Östra
Träslövsläge – Gamla Köpstad samt att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att leda och samordna arbetet och betona vikten av att öka exploateringsgraden på lämpliga områden inom planprogrammet.
Eftersom planprogram kan initieras av både byggnadsnämnden och kommunstyrelsen upplevs processen otydlig. För att förhindra otydlighet godkänner
kommunstyrelsen planeringsförutsättningar för planprogram och beställer densamma av byggnadsnämnden.
Med det som bakgrund har ett förtydligande kring beställningen av planprogrammet för Östra Träslövsläge – Gamla Köpstad tagits fram.

Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 september 2015
föreslagit att godkänna huvudinriktningarna för planprogram enligt tjänsteutlåtande daterat den 5 februari 2015, beställa planprogram av byggnadsnämnden enligt framtaget förslag i tjänsteutlåtande daterat den 5 februari
2015 samt betona vikten av att öka exploateringsgraden på lämpliga områden inom planprogrammet.
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Dnr KS 2015/0467

Samverkansavtal - utveckling av besöksnäringen i Halland
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− teckna samverkansavtal för utveckling av besöksnäringen i Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ett samverkansavtal gällande utvecklingen av besöksnäringen i Halland har
tagits fram av kommunerna i Halland, Region Halland och besöksnäringen.
Parterna är överens om att en djupare samverkan mellan de olika aktörerna
inom besöksnäringen är en förutsättning för en fortsatt god utveckling inom
området.
Syftet med samverkansavtalet är att tydliggöra Region Hallands och de halländska kommunernas gemensamma politiska vilja samt den övergripande
inriktningen för utveckling av besöksnäringen de kommande åren. Avtalets
syftar också till att tydliggöra parternas roller och ansvar avseende besöksnäringsutveckling i Halland.
Avtalet har arbetats fram av en arbetsgrupp där kommunernas besöksnäringsansvariga tjänstemän i samverkan med Region Hallands näringslivsavdelning har stått för innehållet. I kommunerna och Region Halland har
avtalets innehåll stämts av med den politiska instans som hanterar besöksnäringsfrågorna i respektive kommun.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 17 september 2015 föreslagit att
teckna samverkansavtal för utveckling av besöksnäringen i Halland.
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Dnr KS 2015/0290

Ansökan om bidrag 2016 - Bris region Väst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
− bevilja Bris Region Väst ett bidrag på 40 000 kronor för år 2016
− kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Bris Region Väst har lämnat en ansökan om bidrag till sin verksamhet för år
2016. Ansökan gäller ett bidrag på 127 570 kronor, vilket är 10 kronor per
barn boende i Varbergs kommun.
Till Bris kan barn och unga höra av sig anonymt och kostnadsfritt varje dag,
året om. Bris lyssnar, stöttar och hjälper barn och är ett skyddsnät när myndigheter inte är tillgängliga. Föräldrar, släktingar och anhöriga kan även
kontakta Bris för att få råd och stöd. Bris erbjuder även utbildningar och
information till bland annat yrkesverksamma och studenter.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 14 september 2015 föreslagit att
Bris får 40 000 kronor i bidrag år 2016 och att kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
Bris erbjuder kommunens 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. De
senaste åren har Bris haft 23 000-26 000 stödjande kontakter med barn och
unga per år.
Bris stödverksamhet bemannas av 17 heltidsanställda kuratorer. Bris region
väst fortsätter att driva påverkansarbete för att förbättra barns livsvillkor
samt att med hjälp av volontärer informera barn i hela landet om deras rättigheter.
Kommunstyrelsen har under flera år beviljat bidrag till Bris. År 2015 var
bidraget 40 000 kronor.
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Ks au § 438

Dialog – tillväxt, social hållbarhet och komplettering av tillväxtstrategi för Halland
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Region Halland informerar om tillväxt och social hållbarhet i Halland och
komplettering av tillväxtstrategin.
Nuvarande tillväxtstrategi ska kompletteras med social hållbarhet varav förankring och dialog ska ske med olika samhällsaktörer i hela Halland.
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Ks au § 439

Rapport från regionalt samarbete
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om dagordningen till kommunberedningens
sammanträde den 7 oktober 2015.
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Ks au § 440

Information från kommundirektören och kommunstyrelsens
förvaltning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
− lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunjuristen informerar om
− Marknad Varberg AB.
Kommundirektören informerar om
− ringmärkarkonferens den 6 november 2015.
− ägarsamråd med Hallands Hamnar AB.
− ägarsamråd med Vivab och Räddningstjänsten Väst.
− ägarsamråd med Samordningsförbundet i Halland.
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Ks au § 441

Meddelande
Dnr KS 2012/0065-8
Länsstyrelsen beslut den 26 augusti 2015 om slutbesiktning av betesmarksrestaurering (Nedrens) i enlighet med SJVFS 2007.
Dnr KS 2012/0065-9
Länsstyrelsen beslut den 7 september 2015 om utbetalning av ersättning för
miljöinvestering.
Dnr KS 2015/0023-53
Länsstyrelsen beslut den 15 september 2015 om anmälan för samråd enligt
12 kap 6§ miljöbalken angående omläggning till betesmark på fastigheten
Telnebacka 1:3 i Varbergs kommun
Dnr KS 2015/0023-52
Länsstyrelsen beslut den 18 september 2015 om anmälan om rensning av
Nisebäcken enligt inkommen karta, fastigheterna Torpa 4:4, Torpa 6:3, och
Torpa 15:8, Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0029-52
Länsstyrelsen beslut den 21 september 2015 om tillstånd till ingrepp i Raä
27:1, Norra Längan, Varbergs fästning, Getakärr 3:62, Varbergs stad och
kommun
Dnr KS 2011/0836-41
Vänersborgs Tingsrätt, mark och miljödomstolen, har i kungörelse den 21
september 2015 lämnat Varbergs kommun och Varberg Vatten AB tillstånd
till att Holmagärdediket övergår till fastigheten Varberg Getakärr 2:1 i
Varbergs kommun.
Dnr KS 2011/0836-40
Vänersborgs Tingsrätt, mark och miljödomstolen, har i dom den 21
september 2015 lämnat Varbergs kommun och Varberg Vatten AB tillstånd
till att Holmagärdediket övergår till fastigheten Varberg Getakärr 2:1 i
Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0097-12
Patientnämndens protokoll den 10 september 2015.
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Dnr KS 2015/0097-13
Patientnämndens delårsrapport januari-juni 2015.
Dnr KS 2015/0072-10
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedels protokoll den
11 september 2015.
Dnr KS 2015/0057-9
Sjuhärads kommunalförbunds protokoll den 18 september 2015.
Dnr KS 2015/0023-54
Länsstyrelsens beslut den 28 september 2015 om anmälan enligt miljöbalken angående nedgrävning av markkabel och rasering av luftledning i
Värö med omnejd i Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0023-55
Länsstyrelsens beslut den 28 september 2015 om anmälan enligt miljöbalken angående nedgrävning av markkabel och rasering av luftledning i
Källstorp med omnejd i Varbergs kommun.
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