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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

4 april 2017

Datum då anslaget sätts upp

11 april 2017

Datum då anslaget tas ned

3 maj 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Maria Svenningsson
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Ks § 62

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
1. ändra dagordningen enligt följande:
− ärende 6, Årsredovisning för kommunstyrelsen 2016, tas som första
ärende
− ärende 7, Månadsrapport för kommunstyrelsen – januari-februari
2017, tas som andra ärende
− ärende 36, Svar på motion om webbaserad socialrådgivning, tas som
femte ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0128

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna årsredovisning 2016 för kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen beskriver kommunstyrelsens verksamhet för år 2016.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 174.
Arbetsutskottet 28 februari 2017, § 106.
Beslutsförslag 15 februari 2017.
Årsredovisning 2016 – kommunstyrelsen.

Övervägande
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att godkänna
årsredovisning för kommunstyrelsen år 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/0177

Månadsrapport för kommunstyrelsen - januarifebruari 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna månadsrapport för kommunstyrelsen för januari-februari
2017.
2. återkalla beslut i kommunstyrelsen 31 januari 2017, § 15;1, om att
använda kommunstyrelsens ofördelade medel till e-arkiv och
dataskyddsförordning på 1,8 miljoner kronor. Medel tas istället från
kommunstyrelsens egna driftsresultat.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt rapportering avseende
kommunstyrelsens verksamhet januari till februari 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 173.
Beslutsförslag 9 mars 2017.
Kommunstyrelsens månadsrapport 2017 – februari.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2017/0127

Årsredovisning 2016 - Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna årsredovisningen för 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
slut. Årsredovisningen ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning,
balansräkning, kassaflödesanalys och en sammanställd redovisning som
omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom en annan juridisk
person. Stark tillväxt fortsätter att prägla verksamheten i Varbergs
kommun. En ny målperiod har inletts, med fyra strategiska målområden
som styr riktningen för nämnder och bolag under 2016-2019. Målområdena
är utvalda för att leda kommunen i riktning mot Vision 2025. I sammanställningen av målarbetet inom nämnder, förvaltningar och bolag uppvisas
ett något ojämnt resultat, men 2016 är målperiodens första år och överlag
finns goda indikationer på måluppfyllnad för perioden.
Det ekonomiska resultatet för 2016 uppgår till 89,8 miljoner kronor och
avviker positivt från budget med 49 miljoner kronor. Driftsredovisningen
från nämnderna visar en positiv budgetavvikelse på 54,5 miljoner kronor.
Jämfört med föregående år har både intäkter och kostnader ökat. Den
totala nettokostnaden har under året ökat med 5,6 procent. Kommunens
två finansiella mål för 2016 handlar om resultatnivå och självfinansiering av
investeringar. Medan resultatmålet är uppnått med god marginal har målet
om en hundraprocentig självfinansiering inte nåtts. Anledningen är den
intensiva investeringsfas som kommunen är inne i, med nettoinvesteringar
som för året uppgick till 399 miljoner kronor. Samtidigt kan konstateras att
kommunen har en mycket god grundekonomi med en bra budgetföljsamhet
och en soliditet på 41,3 procent.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 4 april 2017, § 208.
Arbetsutskottet 28 februari 2017, § 106.
Beslutsförslag 24 mars 2017.
Årsredovisning 2016 för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2017/0217

Månadsrapport januari - februari 2017 Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna månadsrapport för januari-februari 2017 för Varbergs
kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har med underlag från nämnder och
förvaltningar sammanställt rapportering för kommunens verksamhet
avseende perioden januari till februari 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 4 april 2017, § 209.
Beslutsförslag 21 mars 2017.
Månadsrapport februari 2017 – Varbergs kommun.
Nämndernas inrapporterade underlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-04-04

Ks § 67

8

Dnr KS 2016/0218

Svar på motion om webbaserad socialrådgivning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för utredning
av formerna och finansiering av införande av webbasserad
socialrådgivning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) och Anne Tano (M) föreslår att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsens förvaltning för utredning av formerna och finansiering
av införande av webbasserad socialrådgivning.

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

Beskrivning av ärendet
Lars-Åke Erlandsson (V) och Ingmari Carlsson (V) har lämnat en motion
om webbaserad socialrådgivning.
Motionärerna anser att kommunen har ett viktigt uppdrag att se till att
enskilda får det stöd och hjälp som de behöver när det gäller omsorg, vård,
service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd. För att
utveckla kontakten mellan medborgare och förvaltning föreslår de att
kommunen inför webbaserad socialrådgivning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 143.
Beslutsförslag 24 februari 2017.
Socialnämnden 26 januari 2017, § 7.
Motion inkommen 12 april 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens förvaltning

Utdragsbestyrkande

Datum
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Ks § 68

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

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet informerar om kommunens budskapsplattform gällande
hur och varför Varberg växer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/0601

Intern kontrollplan 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Från år 2000 finns det i kommunallagens 6 kap 7 § en tydlig bestämmelse
som definierar ansvaret för den interna kontrollen:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt”. Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2013
om ”Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Varbergs kommun”, vilka
bland annat anger att respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda
nämnden har därvid att tillse att:
• Senast i mars månad varje år anta en plan för den interna kontrollen.
Denna plan överlämnas till kommunstyrelsen senast under samma
månad.
• Rapportering på nämnds- eller styrelsenivå ska ske till
kommunstyrelsen i samband med att den nya planen överlämnas.
För kommunstyrelsens verksamheter har det saknats en samlad internkontrollplan. För att komma fram till vilka kontroller som skal göras inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde har det gjorts en inventering för
respektive kontor inom kommunstyrelsens förvaltning, för att fånga vilka
fel som kan uppstå och hur allvarliga konsekvenserna kan blir.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 mars 2017, § 196.
Beslutsförslag 16 februari 2017.
Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsen.
Detaljerad intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsen.

Övervägande
Processer med en bedömd risk från 9 och uppåt kommer att redovisas till
nämnden, övriga processer kommer att hanteras inom förvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0149

Finansiering av medarrangörskap för näringslivsdag 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna att Marknad Varberg från kommunstyrelsens ofördelade
medel får disponera 200 tusen kronor för finansiering av medarrangörskap av näringslivs-/inspirationsdag för näringslivet i Varberg under
våren 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen antog 29 november 2016, § 218, en aktivitetsplan för att
2017- 2020 aktivt arbeta för att förbättra företagsklimatet i Varberg.
En del i det är en fördjupad och förbättrad dialog för att utveckla och stärka
ett positivt samarbetsklimat mellan kommunen och det lokala näringslivet.
Något som upplevs fattas i Varberg är en näringslivsdag där näringslivet
och offentlig verksamhet, med ett brett deltagande, kan träffas för att få
inspiration, omvärldskunskap och utveckla nätverk. Därför vill Marknad
Varberg vara medarrangör till en inspirationsdag för näringslivet i Varberg
våren 2017.
En inspirationsdag behöver för att kunna bära sina kostnader intäkter från
medarrangörer, sponsorer och biljettintäkter. Marknad Varbergs bedömning är att kommunen bör ta en aktiv roll som medarrangör under 2017.
Evenemanget bör sedan utvärderas och nytt ställningstagande göras för
om, hur och i sådana fall i vilken omfattning kommunen skall fortsatt
engagera sig i detta eller liknande evenemang kommande år.
Ett medarrangörsavtal kommer att tecknas mellan kommunen och
arrangören för att reglera parternas åtaganden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 155.
Beslutsförslag 27 februari 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Övervägande
Varbergs kommun är idag aktiv i arbetet med att tillsammans med företagen i kommunen stärka näringslivsklimatet i kommunen. En näringslivs/inspirationsdag bedöms kunna bli en positiv och viktig bit i detta arbete.
Evenemanget bedöms både kunna bidra till att stärka den positiva känslan
bland företagen samt möjliggöra för Varbergs kommun att stärka sitt varumärke och sin kommunikation med näringslivet i Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Marknad Varberg
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0165

Budgetöverföring från 2016 till 2017 investeringar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna förslag till budgetöverföringar gällande investeringar med
228,4 miljoner kronor från 2016 till 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Under 2016 har kommunen investerat till en nettoutgift av 398,9 miljoner
kronor. Den totala investeringsbudgeten för 2016 var 640,6 miljoner
kronor, varav 500,9 miljoner kronor tillförts i budget 2016, 113,3 miljoner
kronor överförts från tidigare års budgetbeslut och 26,4 miljoner kronor
tillförts genom fullmäktigebeslut under året.
Totalt önskar nämnderna föra över 228,4 miljoner kronor av 2016 års
investeringsbudget till 2017 och ett investeringsbidrag på 15,5 miljoner
kronor till 2018 eftersom det redan nu bedöms bli förseningar i pågående
projekt. Investeringsbudgeten för 2017 omfattar projekt budgeterade till
554,8 miljoner kronor och sammanlagt med överföringen från 2016
kommer den att uppgå till 783,2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 mars 201§7, § 139.
Beslutsförslag 1 mars 2017.
Ombudgetering investeringar 2016-2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/0166

Hantering av nämndernas över- och underskott
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. justering görs av respektive nämnds resultatreserv enligt Avräkning
driftredovisning bokslut 2016, daterad 14 mars 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämndernas resultatreserv justeras med över- eller underskott inom maxbeloppet. Justeringen beror huvudsakligen på att omständigheter utanför
respektive nämnds och förvaltnings kontroll medför avvikelser och därmed
överförs inte över- eller underskottet till nämndens resultatreserv.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 140.
Beslutsförslag 1 mars 2017.
Avräkning driftsredovisning bokslut 2016, daterad 14 mars 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-04-04

Ks § 73

15

Dnr KS 2016/0462

Begäran om utökade medel för gång- och
cykelväg längs Södra Näsvägen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. utöka investeringsanslaget för gång- och cykelväg längs Södra
Näsvägen, objekt 35142, med 1 500 00 kronor till totalt
4 500 000 kronor
2. att finansiering sker genom omfördelning från Kattegattleden, objekt
35144, med 1 000 000 kronor samt från Veddige gång- och cykelväg,
objekt 35140, med 5oo 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har aviserat att utbyggnaden av gång- och
cykelvägar längs med Södra Näsvägen kommer att bli dyrare än budgeterat.
Fördyringen förklaras av att det sedan tidigare var planerat att
1 000 000 kronor av projektet skulle finansieras av medel från projektet
Kattegattleden. Kattegattledens sträckning har förändrats, vilket innebär
att denna sträckning inte kan involveras i cykelvägen Södra Näsvägen och
därmed måste medel tillföras projektet Södra Näsvägen.
Även inom projektet Södra Näsvägen har det blivit fördyringar med
500 000 kronor som följd av merkostnader för dagvattenhantering,
belysning samt kantsten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 mars 2017, § 118.
Beslutsförslag 21 oktober 2017.
Hamn- och gatunämnden 19 september 2016, § 87.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0088

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna
samlingslokaler - Föreningen Skällingegården
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bevilja föreningen Skällingegården 944 133 kronor för renovering och
ombyggnation under förutsättning att Boverket beviljar
1 773 521 kronor
2. bidraget finansieras genom disponering av kommunstyrelsens
ofördelade medel för 2017 med 944 133 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreningen Skällingegården ansöker om bidrag hos Boverket för renovering
och ombyggnation till en total kostnad om 3 347 063 kronor. Ett
övergripande mål med renoveringen är att göra lokalen tillgänglig för alla
besökare avseende rörlighet, syn och hörsel samt invändig ventilation. Det
innebär att föreningen vill sätta upp akustikplattor, sätta in hiss och ny
värmepanna samt åtgärda utemiljön av säkerhetsskäl avseende trafiken
utanför lokalen.
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 procent av kostnaden,
kommunen för 35 procent och föreningen för återstående 15 procent.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 165.
Beslutsförslag 7 mars 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2017, § 6.

Övervägande
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2017 och
nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja bidrag till denna åtgärd.
Normalt hanterar kultur- och fritidsnämnden själva finansiering av diverse
bidrag, men när det är större nivåer hanteras dessa av kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0089

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna
samlingslokaler - Bygdegårdsföreningen
Aranäsgården
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bevilja Bygdegårdsföreningen Aranäsgården 106 145 kronor för
renovering och ombyggnation under förutsättning att Boverket beviljar
176 908 kronor
2. bidraget finansieras genom disponering av kommunstyrelsens
ofördelade medel för 2017 med 106 145 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Bygdegårdsföreningen Aranäsgården ansöker om bidrag hos Boverket för
renovering och ombyggnation till en total kostnad om 353 815 kronor.
Renoveringen innebär bland annat att föreningen vill göra standardhöjande
åtgärder i lokalen, utbyte av fönster samt uppsättning av akustikplattor.
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 procent av kostnaden,
kommunen för 35 procent och föreningen för återstående 15 procent.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 166.
Beslutsförslag 7 mars 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2017, § 7.

Övervägande
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2017 och
nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja bidrag till denna åtgärd.
Normalt hanterar kultur- och fritidsnämnden finansiering av diverse
bidrag, men när det är större nivåer hanteras dessa av kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0094

Anslutningsavgift Stämmet samt allmänt
verksamhetsområde för dagvatten
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. utbyggnad av dricksvatten, spillvatten samt dagvatten i Stämmet ska
finansieras enligt gällande VA-taxa
2. inrätta verksamhetsområde för dagvatten enligt karta Föreslaget
Verksamhetsområde över Stämmet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varberg Vatten AB, VIVAB, har hanterat frågan om anslutningsavgift
Stämmet 23 januari 2017. Vid bolagets hantering av frågan har följande
beskrivning samt överväganden lämnats:
När kommunfullmäktige i Varberg 2010 tog beslut om att införliva
Stämmet i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, togs också beslut
om att särtaxa skulle tillämpas. Denna särtaxa skulle fastställas när
tillräckligt beräkningsunderlag fanns.
VIVAB har genomfört en utredning för att bedöma förutsättningarna att ta
ut särtaxa för va-utbyggnaden i Stämmet. Varberg Vatten AB har höjt
anläggningsavgifterna med 50 procent sedan år 2010, då beslutet om
särtaxa togs. För att jämföra kostnaderna med att bygga ut vatten och
avlopp i Stämmet har kostnader för andra utbyggnadsområden studerats.
Kostnader och intäkter har räknats upp till 2016 års penningvärde och
utifrån detta har täckningsgrader beräknats och jämförts med nuvarande
kalkyler för Stämmet.
Mot bakgrund av utredningen som visar att Stämmet kostnadsmässigt inte
avviker i tillräckligt hög grad från andra utbyggnadsområden och med
tanke på att anslutningsavgifterna i Varberg har höjts med 50 procent
sedan beslutet om verksamhetsområde togs, rekommenderas att inte ta ut
särtaxa för Stämmet utan att debitera enligt normaltaxa.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 mars 2017, § 119.
Beslutsförslag 13 februari 2017.
Varberg Vatten AB, 23 januari 2017, § 4.
Karta Föreslaget Verksamhetsområde, Stämmet.
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PM Särtaxeöversyn samt allmänt verksamhetsområde för Dagvatten,
VIVAB, 7 december 2016.
Särtaxebedömning, WSP, 1 december 2016.
Behovsutredning, Dagvattenhantering, Norconsult, 12 maj 2016, inklusive
bilagor.
Kommunfullmäktige 21 september 2010, § 99

Övervägande
Huvudanläggningarna som byggs för området Stämmet har potential att
betjäna ytterligare anslutningar. Att det blir en fortsatt utvidgning av det
allmänna verksamhetsområdet öster om Stämmet är mycket troligt. Det
pågår också planarbete på översiktsplanenivå som berör huvudanläggningarna. Detta är faktorer som talar för att Stämmet inte ska
betraktas som en isolerad företeelse, utan att det är troligt att det finns
behov av att inrätta fler allmänna verksamhetsområden i närheten av
Stämmet inom en inte allt för avlägsen framtid.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0184

Årsredovisningar och räkenskapssammandrag
2016 för kommunens donationsstiftelser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna upprättade årsredovisningar och räkenskapssammandrag för
verksamhetsåret 2016 för kommunens donationsstiftelser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningar och räkenskapssammandrag 2016 för kommunens
donationsstiftelser överlämnas för godkännande.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 164.
Beslutsförslag 6 mars 2017.
Sammanställning 2016.
Årsredovisningar 2016.
Räkenskapssammandrag 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0130

Permutation av N W Ahlströms stiftelse
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. i enlighet med Stiftelselagen, § 6:1, för N W Ahlströms stiftelse ändra
föreskriften i urkund som anger att stiftelsens årliga avkastning på
kapitalet ska användas till att åt flitiga och fattiga ynglingar och flickor i
stadens folkskolor årligen vid vårterminens slut utdela belöningar av 10
till 50 kronor åt de enligt lärarnas beprövande mest förtjänta barn, vilka
uppnått tolv års ålder, till att i stället ange att hela eller delar av den
årliga avkastningen på kapitalet ska användas till att åt flitiga och duktiga elever i stadens skolor, och efter lärarnas beprövande, årligen vid
vårterminens slut utdela belöningar mellan 500 och 3000 kronor till
enskilda elever, vilka uppnått tolv års ålder
2. ansöka om godkännande av ändring hos Kammarkollegiet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
N W Ahlströms stiftelse tillkom via testamente 17 november 1900. Enligt
detta testamente ska hela eller delar av den årliga avkastningen på kapitalet
användas till att åt flitiga och fattiga ynglingar och flickor i stadens
folkskolor årligen vid vårterminens slut utdela belöningar av 10 till 50
kronor åt de enligt lärarnas beprövande mest förtjänta barn, vilka uppnått
tolv års ålder.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har vid tillsyn påpekat att det hos Kammarkollegiet bör ansökas om permutation av ändamålet, då beloppet på belöningen är för lågt i dagens penningvärde, samt att ordet fattiga bör utgå, då
det idag inte finns några fattiga elever i samma bemärkelse som år 1900.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 156.
Beslutsförslag 21 februari 2017.
Stiftelselagen § 6.
Testamente N W Ahlström.
Årsbokslut 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0541

Antagande av detaljplan för Alunskiffern 1 och
del av Getakärr 6:44, Västkustvägen Breared
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta detaljplan för Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44,
Västkustvägen Breared, upprättad 17 december 2015, reviderad
4 februari 2016, 29 september 2016 och 2 mars 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet omfattar två fastigheter, Alunskiffern 1 och del av Getakärr
6:44. Fastigheten Alunskiffern 1 är för närvarande planlagd för service och
centrumbebyggelse, dock inte handel. Fastigheten Getakärr 6:44 är delvis
planlagd för natur, medan en del av fastigheten Getakärr 6:44 som ingår i
planområdet inte är planlagd. Ansökan avser att genom detaljplan pröva
möjligheten att uppföra bostäder.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård- och omsorgsboende samt bostäder på en utökad fastighet av Alunskiffern 1. Detaljplaneförslaget möjliggör också iordningställande av allmän platsmark i
anslutning till bostadsområdet. Förslaget till detaljplan möjliggör 54 lägenheter för vård- och omsorgsboende i en trevåningsbyggnad samt totalt 168
lägenheter i två byggnadskroppar om tio respektive tolv våningar samt i en
påbyggnad på vård- och omsorgsboendet i två respektive fyra våningar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 mars 2017, § 191.
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 141.
Beslutsförslag 23 februari 2017.
Antagandehandling av detaljplaneförslaget 2 mars 2017.
Byggnadsnämnden 2 mars 2017, § 83.
Hamn- och gatunämnden 13 februari 2017, § 8.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0170

Exploateringskalkyl för Stenen, område B & C
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. godkänna reviderad kalkyl för exploateringsområdet Stenen, B & C,
daterad 23 februari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Reviderad kalkyl för Stenen, område B & C godkändes i kommunfullmäktige 21 maj 2013, § 61. Med anledning av kommunens nya riktlinjer,
beslutade i kommunfullmäktige 21 juni 2016, § 104, avseende principer för
försäljning av kommunal mark och kostnadsförändringar avseende
utbyggnad av allmän plats och åtgärder på Fastarpsvägen behöver kalkylen
revideras på nytt inför utbyggnad.
Exploateringsområdet innehåller byggrätter för flerbostadshus, parhus och
fristående villor samt en förskoletomt.
En slutlig kalkyl för utbyggnad av allmän plats har levererats av hamn och
gatuförvaltningen under 2016. Utgifterna för allmän plats beräknas uppgå
till 20 608 830 kronor och omfattar utbyggnad av gator, naturområden,
gång och cykelvägar, stigar och en lekplats som ska betjäna hela
Stenenområdet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 mars 2017, § 129.
Beslutsförslag 22 februari 2017.
Reviderad exploateringskalkyl, daterad 23 februari 2017.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret anser att en revidering av kalkylen som
godkändes 2013 är påkallad med grund i redovisade förändringar.
Kommunen behöver få tydliggjort de ekonomiska förutsättningarna inför
kommande utbyggnad av Stenen, området B & C, men även för
investeringsprojektet brandstationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0447

Tillägg till köpeavtal för delar av fastigheten
Tvååker 11:12
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna tillägg till köpeavtal avseende överlåtelse av tre områden om
cirka 58 500 m2 av fastigheten Tvååker 11:12, undertecknat 12 februari
2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till tillägg till köpeavtal
avseende överlåtelse av tre områden, figur 1-3 om cirka 58 500 m2 av
fastigheten Tvååker 11:12. Enligt tilläggsavtalet ska överlåtelsen endast
omfatta fig. 1, cirka 52 000 m2. Ägarna till Tvååker 11:12 återbetalar
97 500 kronor till kommunen för områdena figur 2 och 3.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 mars 2017, § 125.
Beslutsförslag 16 februari 2017.
Tillägg till köpeavtal med tillhörande kartor.

Övervägande
Kommunfullmäktige beslutade 19 november 2013 att godkänna köpeavtal
innebärande att kommunen förvärvar cirka 58 500 m2 av fastigheten
Tvååker 11:12 för en köpeskilling utgörande 3 000 000 kronor.
Syftet med förvärvet av figur 2 och 3 var att en dagvattendamm för Stenenområdet skulle anläggas inom figur 2 samt att figur 3 utgjordes av en
mindre industritomt enligt den gamla detaljplanen. Syftet med förvärvet är
dock inte längre aktuellt.
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Dnr KS 2017/0048

Strategiskt markförvärv, del av Spannarp 55:1
och 56:1
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna avtal, varigenom Varbergs kommun förvärvar del av Varberg
Spannarp 55:1, för 986 000 kronor och del av Spannarp 56:1, för 6 250
000 kronor, totalt 7 236 000 kronor. Säljarna har undertecknat avtalen
2 februari 2017 samt 25 januari 2017
2. kostnaden ska belasta kommunens konto för markförvärv, objekt
31220.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut ovan,
1. hemställa hos byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för del av
Spannarp 55:1 och 56:1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ägarna till fastigheterna Spannarp 55:1 och 56:1 begärde planprogram som
arbetsutskottet beslutade att upprätta 4 mars 2008, § 103.
Planprogrammet har antagits 27 september 2011. Av olika skäl har man inte
fortsatt arbetet med att ta fram detaljplan. Ägarna har därför gjort en
förfrågan om kommunen var intresserad. Områdena i sin helhet omfattar
cirka 12,6 hektar och är beläget mitt i Himle, vid Himlevägen. Köpeskillingen är totalt 7 236 000 kronor. På Spannarp 56:1 ingår även
bostadshuset med ekonomibyggnader. Innan fastighetsreglering blir klar
kommer bostadshuset hyras av kommunen för nyanlända familjer. Särskilt
hyresavtal ska tecknas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 178.
Beslutsförslag 3 mars 2017.
Överenskommelse om fastighetsreglering.
Bilagor.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret anser att kommunen bör tillvarata alla
möjligheter att förvärva strategiskt belägen mark. Närheten till Varberg och
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kommande verksamhetsområde i Himle kommer att göra Himle mer
attraktivt att bo i. Inköpet av bostadshuset är enligt kommunfullmäktiges
beslut om att köpa in fastigheter för att användas för nyanlända familjer.
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Dnr KS 2016/0622

Arrendeupplåtelse för Återvinningscentral inom
del av fastigheten Tvååker 24:2
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förslag till arrendekontrakt, undertecknat 7 december 2016,
avseende upplåtelse av mark för återvinningscentral inom del av
fastigheten Varberg Tvååker 24:2.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ett arrendekontrakt mellan Varbergs kommun och Varberg Vatten AB
upprättas i och med detta beslut.
Kontraktet avser upplåtelse av mark för återvinningscentral inom del av
fastigheten Tvååker 24:2. Avgiften för arrendet har beräknats till
112 640 kronor per år och uppräknas mot konsumentprisindex för januari
2017. Arrendeavgiften är framräknad med vägledning av liknande
upplåtelser. Kontraktet löper med en begynnelseperiod om fem år med
start 1 januari 2017 och har en uppsägningstid om ett år. Om kontraktet
inte sägs upp av endera part löper det på med förlängningsperioder om fem
år i sänder.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 168.
Beslutsförslag 9 december 2016.
Arrendeavtal, 13026.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret arbetar successivt med att teckna upplåtelser
för markområden där avtal saknas. Området används idag som återvinningscentral och bedrivs av Vatten och Miljö i Väst AB. Arrendet är ett
anläggningsarrende utan indirekt besittningsskydd. Varberg Vatten AB har
fått förfrågan om att förvärva markområdet. Innan det kan bli aktuellt med
ett förvärv måste området undersökas närmare samt att parterna ska
komma överens om ett pris. Tecknande av arrendeavtalet utgör inget
hinder för ett eventuellt avtal om köp mellan parterna i framtiden.
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Dnr KS 2015/0564

Avslut av projekt - Backsvalebrink och sandtäkt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. avsluta det lokala naturvårdsprojektet Anläggning av backsvalebrink
och sandtäkt
2. återbetala erhållna statliga bidrag till länsstyrelsen Hallands län.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun ansökte 27 november 2015 om statliga bidrag, LONAbidrag, till det lokala naturvårdsprojektet Anläggning av backsvalebrink
och sandtäkt. Projektet syftade till att anlägga en sandtäkt och en backsvalebrink på kommunens mark vid Naturum Getterön. Kommunen avsåg
medfinansiera projektet med 30 000 kronor ur kommunens naturvårdsfond och administrera projektredovisningen.
Länsstyrelsen Hallands län beslutade i mars 2016 att bevilja medel till projektet. I samband med inventering av markföroreningar i och kring den så
kallade Lassabackadeponin har det tilltänkta området för backsvalebrinken och sandtäkten inkluderats i den yta som kommer att sluttäckas.
Projektet kommer därmed inte att kunna initieras förrän efter sluttäckningen, tidigast 2020. Länsstyrelsens möjlighet att förlänga lokala
naturvårdsprojekt sträcker sig maximalt fyra år. Varbergs kommun och
Naturum Getterön har därmed ombetts avsluta projektet, återbetala de
bidrag som utbetalats och söka nya medel när det är aktuellt att genomföra
projektet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 167.
Beslutsförslag 8 mars 2017.
Delegeringsbeslut om projektansökan 9 november 2015.
Beslut länsstyrelsen Hallands län 16 mars 2016.

Övervägande
Varbergs kommun bedömer att naturvårdsprojektet fortfarande är aktuellt
att genomföra. Projektidén kommer att inkluderas i den övergripande
gestaltningen av området och en ny ansökan om statliga medel inlämnas i
samband med sluttäckningen.
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Dnr KS 2017/0105

Svar på skrivelse om förberedelser inför
implementeringen av dataskyddsförordningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända yttrande daterat 20 februari 2017 om förberedelse inför
implementering av dataskyddsförordningen, som svar till kommunens
revisorer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har i en skrivelse begärt svar på hur kommunen har
förberett sig inför implementeringen av EU:s dataskyddsförordning. Förordningen kommer att börja gälla som lag i Sverige 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) samt delvis patientdatalagen
(POL). Dataskyddsförordningen innehåller flera förändringar jämfört med
nuvarande regler.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 142.
Beslutsförslag 22 februari 2017.
Yttrande 20 februari 2017.
Handlingsplan – förberedelser EU:s dataskyddsförordning.
Vägledning – förberedelser dataskyddsförordningen.
Remiss – förberedelse inför implementering av dataskyddsförordningen.

Övervägande
Datainspektionen har tagit fram en vägledning till personuppgiftsansvariga
om hur man kan förbereda sig inför dataskyddsförordning. Vägledningen
innehåller en checklista med 13 frågor. Kommunkansliet har tagit fram ett
utkast till handlingsplan som bygger på dessa frågor och som bland annat
innehåller ansvarsfördelning och tidplan för arbetet.
Sammanfattningsvis har arbetet med att förbereda kommunen inför EU:s
dataskyddsförordning påbörjats och beräknas vara klart i god tid innan
förordningen träder i kraft 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2016/0631

Svar på revisionsrapport - granskning av
kommunens flyktingmottagande och
integrationsarbete
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens och
överförmyndarnämndens yttrande som svar till kommunens revisorer
med förtydligande av kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för att
stärka styrning och uppföljning av kommunens flyktingmottagande och
integrationsarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En granskning av kommunens flykting- och integrationsarbete har gjorts
där syftet var att bedöma om styrning och uppföljning av kommunens
flyktingmottagande och integrationsarbete fungerar på ett ändamålsenligt
sätt samt om det finns ett väl fungerande samarbete mellan aktörer som har
till uppgift att ge flyktingar stöd att etableras i samhället.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 181.
Beslutsförslag 3 mars 2017.
Socialnämnden 26 januari 2017, § 9.
Barn- och utbildningsnämnden 27 februari 2017, § 2.
Överförmyndarnämnden 23 januari 2017, § 4.
Revisionsrapport.
Varberg kommuns strategi för långsiktig inkludering.

Övervägande
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att låta socialnämndens, barn-och
utbildningsnämndens och överförmyndarnämndens yttrande tillsammans
med förvaltningens förtydligande av åtgärder, för att stärka styrning och
uppföljning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete,
utgöra svar till revisorerna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0069

Svar på ansökan om medel - ideella föreningen
Navet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. avslå ideella föreningens Navet ansökan om täckning av lokalhyreskostnader på 58 296 kronor per år för 2017 och 2018
2. bevilja ett verksamhetsbidrag för 2017 på 50 000 kronor
3. medel tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel för 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C), Tobias Carlsson (L), Kerstin Hurtig (KD), Jana
Nilsson (S), Ann-Charlotte Stenkil (M) och Stefan Edlund (MP) föreslår
bifall till arbetsutskottets förslag.
Andreas Feymark (SD) föreslår avslag på arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Föreningen Navet är en ideell förening som startades under våren 2016.
Verksamhetsidén är att vara en central mötesplats för nyanlända och
varbergsbor. Sömnad, cykelreparationer, cykelkurser, qigong, lära sig
simma stadspromenader, skogspromenader, trädgårdsskötsel, språkträning
och demokratikurs är aktiviteter som människor kan delta i på Navet.
Mötesplatser mellan nyanlända och varbergsbor är en viktig del av
inkluderingsarbetet i Varbergs kommun, vilket dels syftar till att nyanlända
snabbare ska etablera sig i samhället, få jobb, egen bostad och lära sig
språket och den nya kulturen snabbare. Dels syftar det till att varbergsbons
vilja och engagemang, omtanke och inkluderande förhållningssätt ska tas
tillvara och utvecklas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 27 februari 2017, § 182.
Beslutsförslag 27 februari 2017.
Ansökan om medel till verksamhet för 2017.
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Övervägande
Föreningen Navet har för 2017 erhållit bidrag från:
Länsstyrelsen 50 000 kronor till integrationsfrämjande insatser.
Sparbanksstiftelsen 20 700 kronor för busskort och cykelhjälmar.
Kultur och fritid 9 963 kronor till simundervisning vår och höst.
Dessa bidrag täcker till en del kostnaderna för verksamheten under 2017.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att Navet står för en viktig del av
det inkluderande arbetet i Varbergs kommun och föreslår därför ett
verksamhetsbidrag för 2017 beviljas.
Samråd har skett med kultur- och fritidsförvaltningen vilka stödjer
uppfattningen att Navet är en viktig del av det inkluderande arbetet i
kommunen och förordar att verksamhetsbidrag beviljas för att trygga
Navets fortsatta verksamhet 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0136

Ansökan om medel till Varbergs föreningsråd
2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. överlämna ansökan om extra ersättning till Varbergs föreningsråd till
socialnämnden för hantering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs föreningsråd är arbetsgivare åt lönebidragsanställda placerade i
ideella föreningar i Varbergs kommun. Syftet med verksamheten är att ge
arbete åt personer med någon form av arbetsnedsättning och som har svårt
konkurrera på den ordinarie arbetsmarknaden. Idag är Varbergs föreningsråd arbetsgivare åt cirka 80 anställda.
Föreningsrådet ansvarar för administration kring anställningarna och
debiterar medlemsföreningarna den del av de anställdas lönekostnad som
inte täcks av lönebidrag. Varbergs föreningsråd erhåller årligen ett ekonomiskt stöd från socialnämnden.
Skatteverket bedömde i november 2016 att Varbergs föreningsråd är
oinskränkt skatteskyldig och uppmanade föreningsrådet att registrera sig
för momsredovisning från 1 januari 2017. Skatteverket anser att de tjänster
som föreningen tillhandahåller sina medlemmar är en sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap 1 § Inkomstskattelagen (IL) och därmed skattepliktig. Att hyra ut personal som ska utföra arbete som kanslister, vaktmästare och andra administrativa tjänster är inte allmännyttiga ändamål
enligt IL. Från 1 januari i år ska Varbergs föreningsråd debitera 25 procent
moms på de lönekostnader som faktureras medlemsföreningarna.
Varbergs föreningsråd har kommit in med ansökan till Varbergs kommun
om extra bidrag för verksamhetsåret 2017. Bidraget ska enligt ansökan
användas till omställning av verksamheten. Socialnämnden föreslog 23
februari 2017 kommunstyrelsen att bevilja Varbergs föreningsråd en extra
ersättning med 1,250 miljoner kronor för 2017, vilket motsvarar 10
månaders omställningsperiod. Återredovisning av omställningsarbetet
föreslås ske två gånger under perioden.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 151.
Beslutsförslag 3 mars 2017.
Ansökan om extra ersättning från Varbergs föreningsråd, 21 februari 2017.
Socialnämnden 23 februari 2017, § 23.

Övervägande
Kommunens arbetsmarknadsuppdrag delas idag av socialnämnden och
kommunstyrelsen. I reglementen för socialnämnden respektive kommunstyrelsen anges följande:
•

3 § Socialnämndens uppgifter
”Socialnämnden ska vidare ansvara för
- arbetsbefrämjande åtgärder och integrationsfrågor som ingår i det
kommunala uppdraget”

•

17 § Kommunstyrelsen har vidare hand om
”Näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor samt ansvarar för åtgärder
för att allmänt främja högre utbildning, sysselsättning och
näringslivet i kommunen”.

Ekonomikontoret bedömer att stöd till Varbergs föreningsråd är en arbetsbefrämjande åtgärd och därmed ingår i socialnämndens ansvarsområde och
i den ekonomiska ram som kommunfullmäktige avsatt för nämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0085

Medlemskap i Svenska Cykelstäder
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bli medlem i föreningen Svenska Cykelstäder
2. 2017 års medlemsavgift på 15 000 kronor finansieras genom
kommundirektörens budgetpost för medlemsavgifter. Kommande års
medlemsavgifter bearbetas in i den ordinarie budgetprocessen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Svenska Cykelstäder är en förening bestående av 21 svenska kommuner
som samtliga är riksledande inom vardagscykling. Föreningen arbetar
strategiskt genom opinionsbildning, kunskapsutbyte och samverkan för att
leva upp till visionen att hälften av alla resor kortare än 5 kilometer ska ske
med cykel.
Svenska Cykelstäders styrelse anser att Varbergs kommun delar
föreningens målsättning och har därför bjudit in till medlemskap.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 mars 2017, § 132.
Beslutsförslag 2 februari 2017.
Inbjudan till medlemskap Svenska Cykelstäder.

Övervägande
Varbergs hållbarhetsmål anger att kommunen ska minimera sin
klimatpåverkan från resor och transporter till och med år 2025. För att leva
upp till denna målbild krävs minskade utsläpp från biltrafiken. Vägen dit
innebär bland annat satsningar på förändrade beteendemönster och
förutsättningar för människor att lätt kunna transportera sig med hållbara
alternativ till bilen, så som till exempel via cykel.
Hamn- och gatuförvaltningen arbetar idag mot nämndmålet att öka
andelen hållbara resor och i december 2016 antog hamn- och gatunämnden
Varbergs nya cykelplan för 2016-2020. Detta stämmer väl överens med
innehållet i medlemskap i Svenska cykelstäder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2016/0547

Policy om alkohol och droger
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta policy om alkohol och droger för anställda i Varbergs kommun
2. policy om alkohol och droger för anställda i Varbergs kommun ersätter
tidigare beslutat Drogpolitiskt program för Varberg kommuns anställda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har sedan 19 december 2001 arbetat med alkohol och
droger utifrån ett policydokument som benämnts Drogpolitiskt program för
Varbergs kommuns anställda.
Som nyblivna medlemmar av Aleforsstiftelsens samt i samband med att ett
nytt behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk upphandlades, ingick
en genomgång av kommunens befintliga alkohol- och drogpolicy i avtalet.
Då konstaterades behov av att uppdatera det drogpolitiska programmet och
tydliggörande av det personalpolitiska förhållningssättet kring alkohol och
droger. Under 2016 har därför två separata dokument arbetats fram, en
policy och en handlingsplan.
Detta beslut avser policy Alkohol och droger för anställda i Varberg
kommun. Policyn ersätter nuvarande Drogpolitiskt program för Varbergs
kommuns anställda.

Beslutsunderlag
Personalutskottet 30 januari 2017, § 2.
Beslutsförslag 23 januari 2017.
Policy om alkohol och droger för anställda i Varbergs kommun.
Protokoll Central Samverkansgrupp 15 december 2016.

Övervägande
I Varbergs kommun ska alla människor ges förutsättningar till en god
livskvalitet och hälsa. Alkohol, narkotika, dopning och tobak är alla
riskfaktorer för ohälsa. Alkohol- och drogrelaterade problem svarar för en
stor del av sjukdomsrelaterade, sociala och ekonomiska kostnader för
samhället. Kommunen ska arbeta främjande och förebyggande, för att bidra
till en positiv utveckling för medarbetare och för att förhindra uppkomst av
alkohol- och drogrelaterade problem.
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Kommunens alkohol- och drogpolicy ska medverka till att kommunens
verksamhetsidé i Vision 2025 att förenkla människors vardag och
inspirera dem att uppnå sina drömmar uppfylls genom att kommunens
medarbetare ska erbjudas miljöer och förutsättningar för god hälsa och
trygghet på sin arbetsplats, fri från negativa konsekvenser av alkohol och
droger.
Antagandet av en ny policy underlättar för chefer och medarbetare, då det
finns tydliga regler kring hur alkohol- och drogbruk hanteras av
arbetsgivaren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2016/0547

Handlingsplan om alkohol och droger
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. notera information om handlingsplan om alkohol och droger till
protokollet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har sedan 19 december 2001 arbetat med alkohol och
droger utifrån ett policydokument som benämnts Drogpolitiskt program för
Varbergs kommuns anställda.
Som nyblivna medlemmar av Aleforsstiftelsens samt i samband med att ett
nytt behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk upphandlades, ingick
en genomgång av kommunens befintliga alkohol- och drogpolicy i avtalet.
Då konstaterades behov av att uppdatera det Drogpolitiska programmet
och tydliggörande av det personalpolitiska förhållningssättet kring alkohol
och droger. Under 2016 har därför två separata dokument arbetats fram, en
policy och en handlingsplan.
Handlingsplanen fattar personalutskottet beslut om, och redovisas här för
kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag
Personalutskottet 30 januari 2017, § 3.
Beslutsförslag 23 januari 2017.
Policy om alkohol och droger för anställda i Varbergs kommun
Protokoll Central Samverkansgrupp 15 december 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0129

Riktlinjer för stöd till verksamhet inom lokala
utvecklingsgrupper och projektmedel till
utveckling av Varbergs landsbygd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta Riktlinjer för stöd till verksamhet inom lokala utvecklingsgrupper
och projektmedel till utveckling av Varbergs landsbygd, daterade
6 februari 2017
2. detta beslut ersätter Riktlinjer för ekonomiskt bidrag till lokala
utvecklingsgrupper, daterade 6 november 2007
3. bevilja 150 000 kronor för 2017 för stöd till lokala utvecklingsgrupper
4. bevilja 300 000 kronor för 2017 för stöd till utvecklingsprojekt som
främjar Varbergs landsbygd
5. medel för 2017 tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel
6. medel för 2018 och framåt arbetas in i ordinarie budgetprocess
7. årlig redovisning av utbetalat stöd sker i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun fattade vid införandet av den lokala utvecklingsstrategin
med fokus på landsbygden 2011, ett beslut som beviljar 10 000 kronor till
befintliga samt 20 000 kronor till nya lokala utvecklingsgrupper. Sedan
Varbergs landsbygdråd bildades har de erhållit ett stöd på 15 000 kronor.
Beslutet innefattar dels ett stöd till Lokala utvecklingsgrupper. Stödet till
Lokala utvecklingsgrupper/samhällsföreningar bidrar till att stärka och
stimulera lokala krafterna. Beslutet bidrar även till att ge Varbergs kommun
en kontaktyta i bygden, vilket bidrar till att stärka kommunens utveckling.
Stödet innefattar även ett årligt bidrag till Varbergs landsbygdsråd i syfte
att samordna de lokala utvecklingsgrupperna, föra en dialog med Varbergs
kommun angående landsbygdens utveckling samt bidra till densamma.
Förslaget innehåller även ett stöd till lokala utvecklingsprojekt som främjar
Varbergs landsbygd. Det finns många goda lokala krafter och idéer som
bidar till lokal utveckling i bygden där man bor och verkar. Förslaget bidrar
till att man enkelhet och med snabb hantering kan ge stöd till bygdens
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-04-04

40

utveckling upp till ett belopp av 20 000 kronor. Stödet kan ges inom tre
olika områden; Attraktiv boendemiljö, bygdeutveckling, marknadsföring av
Varbergs landsbygd. För idéer som kräver större belopp finns stöd inom
ramen för Lokalt ledd utveckling Halland där Varbergs kommun är en
medfinansiär för lokal utveckling.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 mars 2017, § 117.
Beslutsförslag 20 februari 2017.
Riktlinjer för stöd till lokala utvecklingsgrupper och stöd till utveckling av
Varbergs landsbygd, 6 februari 2017.
Utredning landsbygdsstöd, 6 februari 2017.
Riktlinjer för ekonomiskt bidrag till lokala utvecklingsgrupper, 6 november
2007.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Marknad Varberg
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0174

Redovisning av uppdrag - förstudie samordnad
varudistribution
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna redovisning av uppdrag om förstudie för samordnad
varudistribution, kommunfullmäktige 25 november 2014, § 182, och
anse uppdraget som slutfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige tog i samband med beslut om budget 2015 även beslut
om att ge servicenämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för en
samordnad varudistribution i Varberg. En förstudie blev klar under 2016.
Grunduppdraget handlade om
• att ta del av samt analysera befintliga utredningar rörande samordnad
varudistribution från andra kommuner.
• studiebesök till kommuner som infört samordnad varudistribution
• kartlägga nuläget om beröring med andra verksamhetsområden och
förvaltningar finns
• analys av risker, möjligheter och kostnader
• uppskattning om framtida ekonomi.
De främsta nyttorna med samlastning av kommunens flöden som
identifierats inom förstudien är
• drastiskt minskade leveransfrekvenser, innebär ökad trafiksäkerhet
• minskad miljöpåverkan, med möjlighet att kravställa bränsletyp
• bättre förutsättningar för att säkerställa hög leveranskvalitet
• underlättande för lokala livsmedelsproducenter att bli leverantörer.
Kommunfullmäktiges uppdrag till servicenämnden anses i och med den
förstudierapport som tagits fram som slutfört.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 162.
Beslutsförslag 1 mars 2017.
Servicenämnden 8 december 2016, § 66.
Förstudierapport.
PM samverkansmöjligheter.
Kommunfullmäktige 25 november 2014, § 182.
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Övervägande
Detta ärende berör endast själva uppdraget som kommunfullmäktige gett
om att ta fram en förstudierapport, och som anses slutfört. Ärendets vidare
gång och beslut som kan komma att behöva fattas behandlas inte här.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0125

Ändring av gatunamn i Limabacka, Värö
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ändra namn på Industrivägen i Värö till Virkesvägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Södra Cell har inkommit med önskemål om gatuadress till sin anläggning.
Idag har man enbart adress Södra Cell. Detta ställer till problem för
transporter vilket resulterar i ett stort antal felkörningar eftersom det är
svårt att hitta till adressen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 mars 2017, § 134.
Beslutsförslag 15 februari 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2017, § 9.

Övervägande
I dagsläget har vägen från trevägskorsningen Industrivägen/Gamla
Buavägen till Södra Cell inget namn. Det bästa är om hela sträckan har
samma vägnamn, att byta mitt på sträckan vid Gamla Buavägen är mindre
bra. Eftersom Industrivägen även finns i Varberg föreslås att Industrivägen
i Limabacka byter namn till Virkesvägen och förlängs till Södra Cell.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0192

Svar på motion om tågstation vid Väröhalvön
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Björn Lindström (SD) har kommit in med motion beträffande behov av
tågstation på Väröhalvön. Som motiv anges de större arbetsplatser; Södra
Cell och Ringhals, som ligger i närområdet. Motionären beskriver ett behov
av en omprövning av nuvarande investeringsordning och att det bör beslutas om att kommunstyrelsen ska sända en skrivelse till Näringsdepartementet och Trafikverket för en högre prioritering av en tågstation på Väröhalvön.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 154.
Beslutsförslag 21 februari 2017.
Motion inkommen 10 april 2017.
Delar ur fördjupad översiktsplan för norra kustområdet.
Delar ur regionalt trafikförsörjningsprogram.
Skrivelse från Ringhals om pendelstation 3 juli 2013.

Övervägande
Varbergs kommun har under flera års tid och i olika sammanhang framfört
sin viljeriktning om en tillkomst av en station i Väröbacka. I samband med
nyligen antagna fördjupad översiktsplan för norra kustområdet har studier
gjorts av Väröbacka/Limabacka som stationssamhälle. Även den tidigare
gällande fördjupade översiktsplanen från 2001 för motsvarande område
innefattade stationsfrågan.
Avtal är tecknat mellan Region Halland, Trafikverket och Varbergs kommun vilket, utöver skrivelse om Varbergstunneln, innefattar bygget av en
station i Väröbacka. Följande kan läsas: ”parterna är överens om att
påbörja planeringen för en station i Värö med inriktningen att trafikstart
ska ske 2026. Under 2017 påbörjas en åtgärdsvalsstudie som bland annat
kommer att utreda trafikupplägg med en station i Värö. Enligt Region
Hallands intentioner i fastställt Regionalt Trafikförsörjningsprogram
ligger en ny station i Väröbacka närmst i tid av nya stationslägen utmed
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Västkustbanan, men denna etablering får inte äventyra robustheten i
befintligt system och det blir därmed viktigt att säkerställa att spårkapacitet finns mellan norra Halland och Göteborg.”
Kommunen ser positivt på att även verksamheter i närområdet förespråkar
en tillkomst av en station i Väröbacka.
Kommunen arbetar sedan länge arbetar för en prioritering av station i
Väröbacka och delar därmed motionärens uppfattning om behovet av en
station. Dock ser kommunen ingen möjlighet till omprövning av nuvarande
investeringsordning eller behov av skrivelse till Näringsdepartementet.
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Dnr KS 2016/0282

Svar på motion om utbildning i hjärtlungräddning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen
2. uttala att fullmäktige förutsätter att nämnderna utbildar sin personal i
hjärt-lungräddning i den omfattning som bedöms lämplig.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Monica Kunckel Qvist (SD) har lämnat motion om att all personal inom
Varbergs kommunala förskola, grundskola, gymnasieskola samt vård och
omsorg ges utbildning i hjärt- och lungräddning av barn och vuxna med
utbildningsfrekvens på som längst vartannat år.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 145.
Beslutsförslag 25 januari 2017.
Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 10.
Kommunkansliets beslutsförslag 30 november 2016.
Socialnämnden 20 oktober 2016, § 168.
Barn- och utbildningsnämnden 29 augusti 2016, § 118.
Motion inkommen 17 maj 2016.

Övervägande
Kommunkansliet delar motionärens bedömning att det är önskvärt att
kommunens personal med regelbundenhet genomgår utbildning i hjärtlungräddning. Det kan anses som en samhällsnytta och är positivt både för
brukarna och för den egna personalen att fler är utbildade inom området.
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Utbildning i hjärt-lungräddning är en förhållandevis liten kostnad för
kommunen. Hur ofta och i vilken omfattning som utbildning ska genomföras bör dock vara upp till respektive nämnd att bestämma.
Kommunkansliet föreslår därför att motionen avslås samt att kommunfullmäktige uttalar att de förutsätter att nämnderna utbildar sin personal i
hjärt-lungräddning i den omfattning som bedöms lämplig.
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Dnr KS 2016/0555

Svar på motion om åtgärder för ökad trygghet i
Påskbergsskogen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. avslå motionen.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till motionen.
Jana Nilsson (S) och Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har lämnat motion om åtgärder för ökad trygghet i
Påskbergsskogen. Motionären förslår att kommunen ska söka tillstånd för
kameraövervakning i Påskbergsskogen. Syftet skulle vara att skapa en
större känsla av trygghet för allmänheten. Motionären föreslår också att
belysningen i Påskbergsskogen ska ses över.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 144.
Beslutsförslag 27 februari 2017.
Hamn- och gatunämnden 13 februari 2017, § 4.
Motion inkommen 14 november 2016.

Övervägande
Motionen föreslås avslås med motiveringen att kameraövervakning är
ineffektiv för ökad trygghet i Påskbergsskogen och att förbättring av
belysningen på motionsspåret redan ingår i planerad verksamhet.
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Dnr KS 2015/0321

Svar på motion om illaluktande bäck i Veddige
Vabränna 10:5
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bifalla motionens första yrkande
2. avslå motionens andra yrkande.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till motionens första yrkande och avslag på
andra yrkandet.

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har lämnat motion som handlar om bäcken som kommer
in i Veddige tätort norrifrån. Boende i närheten har under många år upplevt
en obehaglig lukt från bäcken under framförallt sommarmånaderna.
Motionären föreslår att
− kommunen, som ägare till fastigheten Vabränna 10:5, rensar bäcken
− utreder om stenläggning av botten skulle kunna öka syretillförseln på
sträckan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 mars 2017, § 201.
Beslutsförslag 14 mars 2017.
Yttrande från VIVAB 13 mars 2017.
Motion inkommen 16 juni 2015.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret har kommit fram till att bäcken ligger inom
Varberg Vattens verksamhetsområde och därför är det deras ansvar att
sköta underhållet med jämna mellanrum.
Enligt Vatten och Miljö i Väst, VIVAB, finns bäcken med i deras
underhållsplan och under 2016 rensades bäcken med grävmaskin. Att
stenlägga för att få bättre syretillförsel krävs mer undersökning och det är
inte aktuellt för närvarande.
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Ks § 99

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 20 februari till
och med 22 mars 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2017/0095-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 20 februari 2017 till
Länsstyrelsen i Hallands län om tillstånd enligt kameraövervakningslagen,
Regionservice, Region Halland.
Dnr KS 2017/0115-2
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 21 februari 2017 om
yttrande över ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av
husbilar inom Träslöv s:9.
Dnr KS 2017/0015-2
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 3 mars 2017 till Varberg Energi AB
om överenskommelse om ledningsrätt samt nyttjanderättsavtal för
fjärrvärmeledning, Trönninge skola och idrottshall.
Dnr KS 2017/0134-3
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 9 mars 2017 till
Trafikverket om svar på Avgränsningssamråd för miljöbedömning av
nationell transportplan 2018-2029.
Dnr KS 2017/0152-3
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 8 mars 2017 till
Länsstyrelsen i Örebro län om tillstånd enligt kameraövervakningslagen,
Spectravision AB.
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Dnr KS 2017/0151-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 9 mars 2017 till
Länsstyrelsen i Jönköpings län om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Skogsstyrelsen.

Dnr KS 2017/0191-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 9 mars 2017 till
Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Svensk Markentreprenad AB.
Dnr KS 2017/0116-1
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 15 mars 2017 till Kinnarps AB om
begäran om utlämnande av allmän handling avseende förnyad
konkurrensutsättning, möbler till Vidhöge förskola.
Dnr KS 2017/0116-2
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 15 mars 2017 till Lekolar AB om
begäran om utlämnande av allmän handling avseende förnyad
konkurrensutsättning, möbler till Vidhöge förskola.
Dnr KS 2017/0116-3
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 15 mars 2017 till ABA skol AB om
begäran om utlämnande av allmän handling avseende förnyad
konkurrensutsättning, möbler till Vidhöge förskola.
Dnr KS 2017/0116-4
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 15 mars 2017 till AJ Produkter AB
om begäran om utlämnande av allmän handling avseende förnyad
konkurrensutsättning, möbler till Vidhöge förskola.
Dnr KS 2016/0538-8
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 15 mars 2017 till Miroi AB om
begäran om utlämnande av allmän handling avseende upphandling av
Kommunal vuxenutbildning – gymnasiala fristående teoretiska kurser.
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Dnr KS 2016/0538-9
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 16 mars 2017 till AB AlphaCE
Coaching & Education om begäran om utlämnande av allmän handling
avseende upphandling av Kommunal vuxenutbildning – gymnasiala
fristående teoretiska kurser.
Dnr KS 2016/0271-1
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 21 mars 2017 till Lambertsson
Sverige AB om begäran om utlämnande av allmänna handlingar avseende
upphandling av ramavtal Hyra av maskiner och bodar.
Dnr KS 2017/0116-5
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 22 mars 2017 till Input Interiör
Kinna AB om begäran om utlämnande av allmänna handlingar avseende
förnyad konkurrensutsättning, möbler till Vidhöge förskola.
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Ks § 100

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 24 februari – 22
mars 2017.
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Dnr KS 2017/0050-5
Länsstyrelsen Stockholms beslut den 24 februari 2017 om tillstånd till
kameraövervakning med drönare, Polismyndigheten.
Dnr KS 2017/0059-4
Länsstyrelsen Stockholms beslut den 1 mars 2017 om tillstånd till kameraövervakning med drönare, FastOut AB.
Dnr KS 2017/0068-4
Länsstyrelsen Stockholms beslut den 1 mars 2017 om tillstånd till kameraövervakning med drönare, Sweco Civil AB.
Dnr KS 2016/0506-5
Länsstyrelsens beslut den 2 mars 2017 om tillstånd till kameraövervakning,
TrackOptic Sweden AB.
Dnr KS 2016/0643-5
Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut den 9 mars 2017 om tillstånd till
kameraövervakning med drönare, Positionsbolaget AB.
Dnr KS 2017/0055-6
Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut den 9 mars 2017 om tillstånd till
kameraövervakning med drönare, Södra Skogsägarna ekonomisk förening.
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Dnr KS 2016/0625-5
Länsstyrelsen Uppsala läns beslut den 10 mars 2017 om tillstånd till
kameraövervakning med drönare, GrimmDrone AB.
Dnr KS 2017/0106-5
Länsstyrelsen Stockholms beslut den 16 mars 2017 om tillstånd till
kameraövervakning med drönare, Missing People Sweden.
Dnr KS 2016/0375-11
Byggnadsnämndens beslut den 2 mars 2017 om godkännande för
granskning av detaljplan för Sunnvära 8:3.
Dnr KS 2016/0392-5
Länsstyrelsens beslut den 6 mars 2017 om arkeologisk förundersökning
gällande Raä 106:1 och nypåträffad fornlämning inom Träslöv 3:1.
Dnr KS 2014/0390-9
Kungörelse från byggnadsnämnden om detaljplan för Träslövsläge 9:1,
vunnit laga kraft 10 februari 2017.
Dnr KS 2017/0103-3
Hamn- och gatunämndens yttrande till kommunens revisorer den 20 mars
2017 om revisionsrapport – Granskning av ärendehantering
Fästningsbadet.
Dnr KS 2016-0644-2
Hamn- och gatunämndens remissvar till Miljö- och energidepartementet
den 20 mars 2017 om Naturvårsverkets redovisning för åtgärder för
minskad nedskräpning.
Dnr KS 2017/0095-4
Länsstyrelsens beslut den 21 mars 2017 om ansökan om tillstånd till
kameraövervakning, Region Halland, Hallands sjukhus Varberg.
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