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Plats och tid

Sammanträdesrum A1, kl. 13.30-15.50. Paus 14.55-15.05.

Beslutande

Ann-Charlotte Stenkil (M)
Micael Åkesson (M)
Anne Tano (M)
Harald Lagerstedt (C)
Stefan Edlund (MP)
Tobias Carlsson (L)
Kerstin Hurtig (KD)
Ewa Klang (S)
Jeanette Qvist (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Kent Norberg (S)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Christofer Bergenblock (C)
Madeleine Bagge (MP)
Lars-Åke Erlandsson (V)

Övriga deltagare

Carl Bartler, kommundirektör
Maria Svenningsson, kommunsekreterare
Jan Malmgren, samhällsutvecklingsdirektör, § 34-41
Hanna Nyström, utvecklingsledare, § 35
Kristina Hylander, utvecklingsledare, § 35
Jonas Da Silva Larsson, avdelningschef, § 35
Jan Bengtsson, projektledare, § 36-38
Maria Hagelberg, planarkitekt, § 36-38
Magnus Sjöberg, avdelningschef, § 38-41
Stefan Tengberg, ekonomidirektör, § 39-49

Utses att justera

Jeanette Qvist (S)

Sekreterare

Maria Svenningsson

Ordförande

Ann-Charlotte Stenkil (M)

Justerande

Jeanette Qvist (S)

Tjänstgörande ersättare
Ulla Svensson (S) ersätter Jana
Nilsson (S)
Lennart Liljegren (SPI) ersätter
Andreas Feymark (SD)

Paragraf

34-61
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

28 februari 2017

Datum då anslaget sätts upp

8 mars 2017

Datum då anslaget tas ned

30 mars 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Maria Svenningsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Ks § 34

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna ändring i dagordningen enligt följande
- ärende 11, Årsredovisning för kommunstyrelsen 2016, utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ärende 11, Årsredovisning för kommunstyrelsen 2016, utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Ks § 35

Information - Kommuners kvalitet i korthet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsenheten informerar om Kommuners kvalitet i korthet 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 36
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Dnr KS 2015/0181

Antagande av detaljplan för Västkustbanan
genom Varberg, norra och södra delen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra
delen, upprättad 1 april 2015, reviderad 31 mars, 29 september 2016 och
14 mars 2017.
Kommunstyrelsen beslutar
1. anteckna granskningsutlåtande, upprättat 15 september 2016, reviderat
14 februari 2017, till protokollet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med
redaktionellt tillägg av ”samt 14 mars 2017”.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med redaktionell
ändring enligt eget förslag och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra utbyggnaden av Västkustbanan i dubbelspår genom
Varberg tas två detaljplaner fram. Detaljplan för Västkustbanan genom
Varberg, norra och södra delen berör järnvägsanläggningen norr och söder
om bergtunneldelen. För bergtunneldelen tas en ändringsplan fram med
tillägg till befintliga detaljplaner inom sträckan, Ändring av detaljplaner
för Västkustbanan genom Varberg, bergtunneldelen.
Denna detaljplan möjliggör byggande av järnväg i dubbelspår med början
norrifrån, cirka 1,2 kilometer norr om Getteröbron och fram till betongtunnelns början i höjd med Magasinsgatan samt från bergtunnelns mynning i
Breared fram till Österleden. Detaljplanernas genomförande bedöms medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § miljöbalken.
Sedan samrådsskedet har miljökonsekvensbeskrivning, MKB, till järnvägsplanen godkänts av länsstyrelsen, vilken även används till detaljplanerna.
Därutöver har ett kompletterande dokument till MKB tagits fram som
tillhör detaljplanerna.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Strandskydd för del av Lassabäcken, Monarkbäcken, Brearedsbäcken och
Vrångabäcken som berörs av planförslaget upphävs.
Ändringar i antagandehandling efter granskningsutlåtandet
- Plankartan, illustrationskartan och kvalitetsprogrammet ändras
gällande den norra stationsbron. Läget justeras något söderut för att
optimera anslutningen till Birger Svenssons väg. Närmaste
fastighetsägare, Svärdfisken 31, har informerats.
- Plankartan ändras och planbeskrivningen uppdateras gällande planbestämmelsen b4 -lägsta nivå på färdigt golv för byggrätterna väster om
tråget. Bestämmelsen justeras till + 3.0 meter och gäller för handel och
kontor. Parkeringsanläggning undantas med anledning av eventuella
framtida behov av underjordiska parkeringar.
- Kvalitetsprogrammets bildmaterial uppdateras något.
- Redaktionella justeringar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 februari 2017, § 86.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 1 februari 2017.
Byggnadsnämnden 29 september 2016, § 487.
Plankartor norra och södra delen – antagandehandling.
Planbeskrivning norra och södra delen – antagandehandling.
Illustrationskartor.
Kvalitetsprogram.
Granskningsutlåtande.
Miljökonsekvensbeskrivning av detaljplanerna.
Miljökonsekvensbeskrivning av Järnvägsplanen.
Miljökonsekvensbeskrivning av Järnvägsplanen - bilagor.
Vatten- och avloppsutredning.
Vatten- och avloppsutredning - bilagor.
Trafikutredning Varbergs stationsområde.
Riskutredning farligt gods.
Plankartor norra och södra delen – granskningshandling.
Planbeskrivning norra och södra delen – granskningshandling.
Samrådsredogörelse
Plankartor norra och södra delen – samrådshandling.
Planbeskrivning norra och södra delen – samrådshandling.
Detaljplaneprogram.
Samrådsredogörelse program.
Behovsbedömning program.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 37
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Dnr KS 2015/0182

Antagande av ändring av detaljplaner för
Västkustbanan genom Varberg, bergtunneldelen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta ändring av detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg, bergtunneldelen, upprättad 1 april 2015, reviderad 31 mars, 29 september 2016
och 14 mars 2017.
Kommunstyrelsen beslutar
1. anteckna granskningsutlåtande, upprättat 15 september 2016, reviderat
14 februari 2017, till protokollet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med
redaktionellt tillägg av ”samt 14 mars 2017”.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med redaktionell
ändring enligt eget förslag och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra utbyggnaden av Västkustbanan i dubbelspår genom
Varberg tas två detaljplaner fram. För bergtunneldelen tas denna ändringsplan fram med tillägg till befintliga detaljplaner inom sträckan. Detaljplan
för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen, berör järnvägsanläggningen norr och söder om bergtunneln.
Utmed den sträcka där järnvägen ligger i tunnel under centrala Varberg
finns 25 gällande detaljplaner. För att möjliggöra järnväg i tunnel under
befintlig bebyggelse skapas genom denna detaljplan tillägg till de gällande
detaljplanerna. Detta innebär att de gällande detaljplanerna fortsätter att
gälla jämsides med tillägg till dessa. 30 fastighetsplaner berörs av planförslaget vilka föreslås upphävas helt eller delvis inom planområdet.
Ändringsplanen möjliggör att järnvägstrafik får anläggas i tunnel under
både kvartersmark och allmän platsmark med början i norr i höjd med
Magasinsgatan och med slut i söder vid Västkustvägen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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En service- och räddningstunnel löper parallellt med dubbelspårtunneln för
vilken två mynningar planeras. Den norra mynningen, vilken omfattas av
denna detaljplan, planeras i Järnvägsparken, norr om Otto Torells gata.
För att skydda järnvägsanläggningen finns i detaljplanen restriktioner för
ingrepp i mark i form av schaktning, spontning, pålning, borrning och liknande. För att skydda mark och bebyggelse kommer tunnlarna att tätas för
att minimera grundvattensänkningen. I arbetet med tunneln och järnvägen
kommer åtgärder för att minimera stomljudet utföras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 februari 2017, § 87.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 1 februari 2017.
Byggnadsnämnden 29 september 2016, § 488.
Plankartor bergtunneldelen – antagandehandling.
Planbeskrivning bergtunneldelen – antagandehandling.
Granskningsutlåtande.
Miljökonsekvensbeskrivning av detaljplanerna.
Miljökonsekvensbeskrivning av Järnvägsplanen.
Miljökonsekvensbeskrivning Järnvägsplanen – bilagor.
Vatten- och avloppsutredning.
Vatten- och avloppsutredning – bilagor.
Trafikutredning Varbergs stationsområde.
Riskutredning farligt gods.
Plankartor bergtunneldelen – granskningshandling.
Planbeskrivning bergtunneldelen – granskningshandling.
Samrådsredogörelse.
Plankartor bergtunneldelen – samrådshandling.
Planbeskrivning bergtunneldelen – samrådshandling.
Detaljplaneprogram.
Samrådsredogörelse program.
Behovsbedömning program.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 38
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Dnr KS 2017/0049

Kompletterande genomförandeavtal för projekt
Varbergstunneln
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna kompletterande genomförandeavtal Varbergstunneln,
Västkustbanan, Varberg-Hamra mellan Varbergs kommun och
Trafikverket, undertecknat av Trafikverket 22 februari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med
redaktionellt tillägg av ”undertecknat av Trafikverket 22 februari 2017”.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med redaktionell
ändring enligt eget förslag och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Varbergs Kommun, Trafikverket, Jernhusen samt Region Halland har tidigare ingått genomförande- och finansieringsavtal avseende utbyggnad av
Västkustbanan med dubbelspår på Sträckan Varberg – Hamra.
Föreliggande avtal avser ansvarsfördelning vid genomförande av projektet
som möjliggörs i samband med de två detaljplanerna för Västkustbanan
genom Varberg samt genom förslag till Järnvägsplan.
Tilläggsavtal avseende finansiering hanteras i separat ärende.
Kommunstyrelsen har 31 maj 2015 § 103 yttrat sig i förslag till järnvägsplan
gällande att följande delar ska ingå i ett kommande genomförandeavtal:
Disponering av överskottsmassor, utformning av Getteröbron, Service/räddningstunnelns norra mynning samt återställande efter borttagen
järnväg.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 februari 2017, § 88.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 1 februari 2017.
Genomförandeavtal inklusive bilagor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Övervägande
Genomförandeavtalet har tagits fram av parterna gemensamt med Medfinansieringsavtalet och aktuella förslag till detaljplaner och järnvägsplaner
som bakgrund. Följande tydliggöranden och revideringar jämfört med
Medfinansieringsavtalet har gjorts:
 Samverkan för genomförandefrågor i projektet ska ske i en projektgrupp där kommunen deltar inom de specialistområden som krävs.
Kommunens arbete i projektgruppen ersätts av Järnvägsprojektet
efter överenskommelse mellan respektive projektledare.
 Mark som överförs mellan parterna ska överlåtas utan ersättning
samt återställande ska ske i enlighet med Järnvägsutredningen, i
enlighet med kommunstyrelsens yttrande.
 Varbergs kommun är berättigad till eventuell skada som uppstår
med anledning av att kommunen säger upp arrendeavtal för mark
som ska användas av Trafikverket.
 Provisoriska anläggningar och åtgärder under byggtid utförs och
bekostas av Järnvägsprojektet genom Trafikverket och kräver godkännande av hamn-och gatuförvaltningen innan påbörjande.
 Vid service/räddningstunnelns norra mynning ska parterna samverka tillsammans med befintlig fastighetsägare vid bestämning av
exakt läge för tunnelmynningen, i enlighet med kommunstyrelsens
yttrande.
 Kommunen ska godkänna samt vara med vid framtagande av bygghandlingar för de befintliga anläggningar som behöver byggas om:
Getteröbron, Kattegattleden, Österleden samt gångväg i Breared.
 Trafikverket ska träffa separat avtal med ledningsägare gällande
kostnader och ansvarsfördelning vid omläggning av markförlagda
ledningar.
 Järnvägsprojektet hanterar skador och bekostar skadeförebyggande
åtgärder till följd av projektet. För detaljplaner som påbörjats efter
oktober 2014, samt för detaljplan för Marmorlyckan, svarar
kommunen för skadeförebyggande åtgärder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
Trafikverket

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 39
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Dnr KS 2017/0007

Strategiskt markförvärv, del av Träslöv 14:16
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

godkänna köpeavtal, undertecknat av säljarna 20 januari 2017,
varigenom Varbergs kommun förvärvar del av Träslöv 14:16 för
29 400 000 kronor
2. utöka investeringsramen för markinköp, objekt 31220, med 29 400 000
kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) och Lennart Liljegren (SPI) föreslår avslag på
arbetsutskottets förslag.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med
hänvisning till att aktuellt område ingår i detaljplanen.

Beslutsordning
Ordföranden ställer föreslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Det aktuella markområdet ligger cirka 1 kilometer öster om Träslövs kyrka
utmed Dagsåsvägen och är idag åkermark. Marken gränsar till kommunens
mark.
Området i sin helhet omfattar cirka 19,7 ha. Köpeskilling är
29 400 000 kronor, 149 kr/m2. Kommunens räntekostnad för köpet blir
735 000 kronor årligen tills marken exploateras. I avtalet finns det med en
punkt om att säljarna köper tre tomter i Apelviken för en kostnad om
3 600 000 kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 februari 2017, § 64.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 25 januari 2017.
Köpeavtal.
Bilagor till köpeavtal 1-7.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret anser att förvärvet är av stor betydelse för den
framtida planeringen. I den fördjupade översiktsplanen finns området med.
Då området gränsar till kommunens fastighet Träslöv 15:1, kommer
kommunen få stor rådighet när planeringen för området Östra Träslöv
genomförs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Reservation från Centerpartiet
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att
förvärva del av Träslöv 14:16.
När ÖP:N 2010 togs så reserverade sig Centerpartiet mot att
detta område skulle ingå i område för framtida bebyggelse.
Detta för att det är början på att ta klivet ut på riktigt bördig
jordbruksmark. Centerpartiet ser behovet av mark för bostäder
och verksamheter, men vi ser också att jordbruksmarken är en
ändlig resurs som vi måste värna för att förse en växande
befolkning med mat i framtiden.
Dessutom är det priset väldigt högt, i en tid när det pratas om
att hålla nere kostnaden för bostäder.
Harald Lagerstedt, gruppledare Centerpartiet i Varberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0067

Slutredovisning av fastighetsinvestering
gällande Rolfstorps skola, Skällinge skola –
förskola, Trönningebjärs förskola och
Ankarskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna slutredovisningar på genomförda projekt enligt
beslutsförslag, 27 januari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Fyra investeringsprojekt har färdigställts och slutbesiktigades 2015/2016.
Slutredovisningen har bland annat inväntat slutfaktureringar av
byggnationen som till största delen beror på sena markarbeten, och
åtgärder av besiktningsanmärkningar.
Kostnader för garantibesiktningar återstår, men avsättningar för detta har
gjorts på balanskonton och är inkluderat i slutprognosen.
Nämnderna ansvarar för att effektmålen följs upp.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 februari 2017, § 61.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 27 januari 2017.
Fyra slutrapporter för vart och ett av investeringsprojektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 41
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Dnr KS 2017/0052

Lokaliseringsutredning för Almedal-Mölnlycke,
del av Götalandsbanan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna och översända Varberg kommuns yttrande 20 januari 2017
över Lokaliseringsutredning för Almedal-Mölnlycke, en del av
Götalandsbanan, till Trafikverket.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lokaliseringsutredningen ingår i planläggningsprocessen för en ny
dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Almedal och Mölnlycke, som
utgör en del av Götalandsbanan. Utredningen och remissyttrandena
kommer att ligga till grund för Trafikverkets val av lokalisering och fortsatt
planering. Varbergs kommun är inte en utpekad remissinstans, men har
valt att yttra sig då valet av sträckning genom Mölndal har stor betydelse för
samhällsutvecklingen i Halland och Varbergs kommun.
Varberg förordar starkt en dragning av Götalandsbanan mellan Almedal
och Mölnlycke som går via en station i Mölndal. En station i Mölndal ökar
förutsättningarna för det största pendlingsstråket i Göteborgsregionen att
avlasta centrala delar av Göteborg samtidigt som resor på tvären både mot
Landvetter/Borås och Västra Göteborg/Hisingen underlättas.
Varberg vill trycka på vikten av att Trafikverket i den totala planeringen i
Västkustbanans stråk tar höjd för det ökande behovet av pendlingstrafik i
stråket, bland annat genom att planera för 4-spår för pendeltågen från
norra Halland genom Mölndalsåns dalgång.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 februari 2017, § 66.
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 20 januari 2017.
Yttrande 20 januari 2017.
PM Lokaliseringsutredning.
Samrådsredogörelse.

Övervägande
Varbergs kommun har studerat Lokaliseringsutredning AlmedalMölnlycke, en del av Götalandsbanan. Det är viktigt att framföra
synpunkter till Trafikverket på åtgärder som kan få stor påverkan på den
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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tillväxt som finns i norra Halland med Varbergs och Kungsbackas
kommuner.
Samhällsutvecklingskontoret har samrått med Kungsbacka kommun och
Region Halland och parterna lämnar var sitt likalydande yttrande till
Trafikverket. Samtliga parter föreslår sträckning för att möjliggöra
resandeutbyte i Mölndal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
Trafikverket

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0090

Räntestrategi för Varberg Energi AB 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Räntestrategi 2017 Varberg Energi AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt reviderad Finanspolicy, antagen 24 februari 2015, samt reviderade
tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Varbergs kommunkoncern,
antagen 27 januari 2015, framgår det att ansvar och mandat följer varandra
i strukturen. Kommunen som ägare ansvarar för att tillgodose kapitalförsörjningen medan respektive bolag arbetar fram räntestrategier.
Föreslagen räntestrategi är antagen och godkänd av styrelsen i Varberg
Energi AB. Internbankens bedömning är att föreslagen räntestrategi är väl
anpassad till makroekonomiska analyser och bedömda ränteutvecklingsprognoser samt att det överensstämmer med bolagets riskprofil.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 februari 2017, § 90.
Ekonomikontorets beslutsförslag 13 februari 2017.
Räntestrategi 2017 – Varberg Energi AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
Varberg Energi AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0091

Räntestrategi för Varberg Vatten AB 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Räntestrategi 2017 Varberg Vatten AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt reviderad Finanspolicy, antagen 24 februari 2015, samt reviderade
tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Varbergs kommunkoncern,
antagen 27 januari 2015, framgår det att ansvar och mandat följer varandra
i strukturen. Kommunen som ägare ansvarar för att tillgodose kapitalförsörjningen medan respektive bolag arbetar fram räntestrategier.
Föreslagen räntestrategi är antagen och godkänd av styrelsen i Varberg
Vatten AB. Internbankens bedömning är att föreslagen räntestrategi är väl
anpassad till makroekonomiska analyser och bedömda ränteutvecklingsprognoser samt att det överensstämmer med bolagets riskprofil.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 februari 2017, § 92.
Ekonomikontorets beslutsförslag 7 februari 2017.
Räntestrategi 2017 – Varberg Vatten AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
Varberg Vatten AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0092

Räntestrategi för Varbergs Fastighets AB 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Räntestrategi 2017 Varbergs Fastighets AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt reviderad Finanspolicy, antagen 24 februari 2015, samt reviderade
tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Varbergs kommunkoncern,
antagen 27 januari 2015, framgår det att ansvar och mandat följer varandra
i strukturen. Kommunen som ägare ansvarar för att tillgodose kapitalförsörjningen medan respektive bolag arbetar fram räntestrategier.
Föreslagen räntestrategi är antagen och godkänd av styrelsen i Varbergs
Fastighets AB. Internbankens bedömning är att föreslagen räntestrategi är
väl anpassad till makroekonomiska analyser och bedömda
ränteutvecklingsprognoser samt att det överensstämmer med bolagets
riskprofil.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 februari 2017, § 91.
Ekonomikontorets beslutsförslag 7 februari 2017.
Räntestrategi 2017 – Varbergs Fastighets AB
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
Varbergs Fastighets AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0093

Räntestrategi för Varbergs Bostads AB 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Räntestrategi 2017 Varbergs Bostads AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt reviderad Finanspolicy, antagen 24 februari 2015, samt reviderade
tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Varbergs kommunkoncern,
antagen 27 januari 2015, framgår det att ansvar och mandat följer varandra
i strukturen. Kommunen som ägare ansvarar för att tillgodose kapitalförsörjningen medan respektive bolag arbetar fram räntestrategier.
Föreslagen räntestrategi är antagen och godkänd av styrelsen i Varbergs
Bostads AB. Internbankens bedömning är att föreslagen räntestrategi är väl
anpassad till makroekonomiska analyser och bedömda ränteutvecklingsprognoser samt att det överensstämmer med bolagets riskprofil.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 februari 2017, § 89.
Ekonomikontorets beslutsförslag 7 februari 2017.
Räntestrategi 2017 – Varbergs Bostads AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
Varbergs Bostads AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0522

Pensionsmedelsrapport per 31 december 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna pensionsmedelsrapport per 31 december 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun pensionsmedel
och har sedan 1998 avsatt medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning.
Förvaltningen ska ge kommunen förbättrade möjligheter att på ett stabilt
sätt kunna möta kommande pensionsutbetalningar och likviditetsbelastningar. Rapporten ger en sammanfattad bild om förvaltningsresultatet.
Bokförda avsättningen till pensionsmedel uppgår till 254,1 miljoner kronor.
Andelen oplacerade medel fortsätter att öka. Realiserat resultat januari –
december 2016 blev 2,8 miljoner kronor, varav 1,0 miljon kronor är utdelningar. Om avveckling av produktportföljen löper på kan den vara avvecklad under 2017.
Portföljen är inne i ett skede där riskminimering prioriteras varför
återlånen till Varbergs kommun samt likviditeten ökar. Det görs för att
kunna finansiera kommunens kommande investeringar och minskar
således behovet av extern lånefinansiering.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 februari 2017, § 93.
Ekonomikontorets beslutsförslag 6 februari 2017.
Pensionsmedelsrapport 31 december 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
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Dnr KS 2016/0521

Finansrapport per 31 december 2016
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna finansrapport per 31 december 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunkoncernens finansiella tillgångar och skulder ska hanteras effektivt och så god avkastning och upplåningskostnad som möjligt ska eftersträvas inom fastställda riskbegränsningar. Rapporten ger en
sammanfattad bild över den finansiella verksamheten och hur den har
bedrivits.
Kommunkoncernens skulder har ökat med 198 miljoner kronor och uppgår
till 3,1 miljarder kronor. Snitträntan har sjunkit till 2,5 procent och marknadsräntorna förväntas vara låga även framöver. Totala låneportföljen år
2017 beräknas uppgå till 4,2 miljarder kronor.
Räntestrategierna för 2017 är under arbete och nya marknadsmässiga
borgensavgifter utreds.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 februari 2017, § 94.
Ekonomikontorets beslutsförslag 6 februari 2017.
Finansrapport 31 december 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0054

Revidering av tillämpningsanvisningar för
finanspolicyn för Varbergs kommunkoncern
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna revideringar avseende Tillämpningsanvisningar till
finanspolicy för Varbergs kommunkoncern.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har 24 februari 2015 antagit Finanspolicy samt 27
januari 2015 Tillämpningsanvisningar till finanspolicy för Varbergs
kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna är nu i behov av att
revideras. Den föreslagna förändringen innebär att dotterbolagens
räntestrategier antas av Varbergs Stadshus AB och att räntestrategier för
Varbergs Stadshus AB antas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 februari 2017, § 95.
Ekonomikontorets beslutsförslag 6 februari 2017.
Revidering av tillämpningsanvisningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0064

Byte av ansvarig revisor för Varbergs kommuns
donationsstiftelser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Josefin Eriksson,
, som ny ansvarig revisor för
Varbergs kommuns donationsstiftelser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Då nuvarande auktoriserad revisor önskar avsluta sitt uppdrag som
ansvarig revisor för Varbergs kommuns donationsstiftelser, behöver en ny
utses. Förslag har kommit in från revisionsbyrån PwC, som är utsedd som
revisionsbolag för stiftelserna, att som ny ansvarig revisor utse auktoriserad
revisor Josefin Eriksson.
Stiftelser som Varbergs kommun förvaltar:
Charles och Hedvig Bensons stiftelse.
Stiftelsen Guldbröllopsminnet.
Varbergs Folkrestaurants stipendiestiftelse.
Ruth och Carl Eliassons naturskyddsstiftelse.
Konung Oscar II:s stiftelse.
Oscar B Johanssons stiftelse.
Stiftelsen Varbergs kommuns skolsamfond 1.
N W Ahlströms stiftelse.
Hanna och J A Johanssons stiftelse.
Stiftelsen Varbergs kommuns skolsamfond 2.
Stiftelsen Varbergs kommuns sociala samfond 1.
Stiftelsen Varbergs kommuns sociala samfond 2.
Stiftelsen Varbergs kommuns sociala samfond 3.
Makarna Edvard och Josefina Nilssons stiftelse.
Stiftelsen Kerstins stipendiefond.
Stiftelsen Iro och Irma Högmans fond.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 februari 2017, § 68.
Ekonomikontorets beslutsförslag 26 januari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
Josefin Eriksson
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012/0588

Antagande av lokal personalstadga
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta lokal personalstadga, daterad 18 oktober 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) förslår bifall till personalutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Personalutskottet gav 3 oktober 2016 personalkontoret i uppdrag att ta
fram förslag till lokal personalstadga.
Översynen av personalstadgan har gjorts utifrån behovet av att klargöra
sambandet mellan kommunstyrelsens reglemente, den gällande
personalstadgan samt kommunstyrelsens delegeringsordning.
Vid översynen har en personalstadga tagits fram där respektive nämnd är
anställningsmyndighet, med undantag för förvaltningschefer för vilka
kommunstyrelsen är anställningsmyndighet.
Utgångspunkten är att kommunstyrelsen, liksom tidigare och enligt
gällande reglemente, ska leda och samordna den gemensamma
arbetsgivarpolitiken och bevaka att de personaladministrativa systemen är
ändamålsenliga. Detta är ett viktigt ställningstagande med hänsyn till
kommunens vilja att behandla alla anställda enligt samma regler och
villkor. Någon möjlighet för förvaltningarna och nämnderna att fatta beslut
om en avvikande arbetsgivarpolitik finns således inte.

Beslutsunderlag
Personalkontorets arbetsutskott 7 november 2016, § 61.
Personalkontorets beslutsförslag 31 oktober 2016.
Lokal personalstadga förslag 18 oktober 2016.
PM översyn av personalstadga 2016, 22 september 2016.
Centrala samverkansgruppens förhandlingsprotokoll 30 november 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder
Personalkontoret
Kommundirektören

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0083

Varumärkesbyggande evenemang i Varberg
2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja 1 miljon kronor ur kommunstyrelsens ofördelade medel för följande evenemang i Varbergs kommun 2017; Medeltidsdagarna,
Hallifornia, Livsplats Sverige, Outdoorfestival i Åkulla Bokskogar,
Julmarknad på Varbergs Fästning och Officiellt Nyårsfirande i Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varberg arbetar med att profilera sig med en evenemangsdriven utveckling
av destinationen. Kommunen kan inte styra över alla evenemang som
förläggs i Varberg, därför är det viktigt att vi värnar om de lokalt
producerade och unika evenemang som spirar ur den kreativa kustkulturen.
Dessa satsningar på evenemang bidrar i hög grad till att profilera Varberg
som en kreativ, delaktig, inspirerande och hälsofrämjande destination. De
är professionellt arrangerade och lockar hit folk samt gör ett avtryck i
media. De riktar in sig till olika målgrupper, vilka samtliga är relevanta för
Varbergs varumärke.
Evenemangen har regional samt nationell dragningskraft och ligger
utspridda över året, främst under de säsonger då Varberg inte har extra
dragningskraft av sin sommarsäsong. Denna långsiktiga satsning går under
namnet Varberg365. En extra satsning görs på landsbygden genom ett nytt
Outdoorevenemang i Åkulla.
De evenemang som avses är:
Medeltidsdagarna 1-2 juli, Hallifornia 20-22 juli, Livsplats Sverige augusti,
Outdoorfestival i Åkulla Bokskogar 8 oktober, Julmarknad på Varbergs
Fästning december, Officiellt Nyårsfirande i Varberg 31 december.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 februari 2017, § 82.
Marknad Varbergs beslutsförslag 2 februari 2017.

Övervägande
Marknad Varberg är samverkande part till samtliga profilbärande evenemang, och även garant för att de genomförs med hög kvalité och
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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marknadsförs lokalt, regionalt och nationellt i linje med Varbergs vision och
varumärket Varberg Inspirerar. Evenemangen behöver stöd för att nå fram
hela vägen och Varbergs kommun har en viktig roll som möjliggörande
medpart. En satsning på evenemang genererar att Varbergs kommun är
medskapare av innehållet på platsen och därmed också hur Varberg
uppfattas externt. Evenemangen skapar besöksnäringsintäkter, vilket
genererar arbetstillfällen och det i sin tur skapar skatteintäkter.
Platsattraktionen stärks genom att Varberg upplevs som en aktiv och
innovativ destination.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Marknad Varberg
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0070

Utbildning i svenska för invandrare för personer
med uppehållstillstånd som bor på anläggningsboenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Varbergs kommun tar inte emot personer med uppehållstillstånd som
bor på anläggningsboenden i utbildning i svenska för invandrare med
hänvisning till att Länsstyrelsen från årsskiftet är ansvarig för att samordna tidiga insatser även för personer med uppehållstillstånd i
Migrationsverkets anläggningsboende med hjälp av Folkbildningsrådet.
De personer som redan påbörjat utbildningen i svenska för invandrare
får dock gå klart den.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Från 1 februari har kommuner inte längre rätt till ersättning för utbildning i
svenska för invandrare, SFI, till personer som bor i anläggningsboende med
uppehållstillstånd. Regeringen har upphävt förordningen (2014:946) om
statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa
utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboende. Länsstyrelsen är från
årsskiftet ansvarig för att samordna tidiga insatser för asylsökande och
personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boenden.
Folkbildningsrådet ska fördela medel till studieförbund och folkhögskolor
som ska genomföra insatser för att stärka de personer som bor på
anläggningsboenden i deras kunskaper i svenska och det svenska samhället.
Enligt skollagen har personer som är folkbokförda på anläggningsboenden
dock rätt till SFI och frågan som nu blir aktuell är om Varbergs kommun
ska fortsätta att erbjuda de som bor på anläggningsboendena SFI eller inte,
då frågan nu också ägs av Länsstyrelsen och Folkbildningsrådet. Idag har
SFI i Varberg 254 elever inskrivna, varav ett 20-tal personer bor på
anläggningsboenden och har uppehållstillstånd. Detta motsvarar en grupp
på SFI. De senaste månaderna har många elever från anläggningsboenden i
kommunen avbrutit sina studier efter bara en kort tid då de via
anvisningslagen fått boende i andra kommuner.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 februari 2017, § 97.
Centrum för livslångt lärandes beslutsförslag 27 januari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Centrum för livslångt lärande

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-02-28

Ks § 53

29

Dnr KS 2017/0072

Redovisning av uppdrag - utredning om
alternativa kärlstorlekar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av uppdrag om utredning av alternativa
kärlstorlekar, kommunstyrelsen 28 maj 2013 § 86, och anse uppdraget
som slutfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB, fick 2013 i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda mindre kärlstorlekar till villa- och fritidshushållen. Bakgrunden till beslutet var införandet av matavfallsutsortering och det extra
kärl som behövs för matavfallet.
Separat hämtning av matavfall i bruna kärl infördes succesivt 2014 och idag
har nästan 85 procent av villahushållen valt att sortera ut matavfallet och
fått ett extra kärl. Den allra vanligaste kombinationen av kärl för brännbart
hushållsavfall och matavfall i Sverige är separata kärl i 190-l respektive 140l. Så ser det ut även i Varberg. Alternativ till detta är 140-l respektive 80-l,
eller att man har delade kärl, det vill säga ett 190-l eller 370-l kärl med en
skiljevägg mellan de två fraktionerna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 februari 2017, § 98.
Kommunskansliets beslutsförslag 30 januari 2017.
VIVAB:s utredning 19 januari 2017.
Kommunstyrelsen 28 maj 2013, § 86.

Övervägande
Eftersom efterfrågan på alternativa kärl är liten, samtidigt som små kärl är
olämpliga ur arbetsmiljöhänsyn och fler kärl skulle innebära högre lagerkostnader samt kostnader för byten av hushållens kärl, anser VIVAB att det
inte är aktuellt att erbjuda alternativa kärlstorlekar. Kommunkansliet
föreslår därför att kommunstyrelsen godkänner redovisningen av
uppdraget och anser det som slutfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunkansliet
VIVAB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0055

Remissvar - ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Södra skogsägarna
ekonomisk förening
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. inte ha något att invända mot ansökan från Södra skogsägarna
ekonomisk förening gällande kameraövervakning enligt
kameraövervakningslagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har begärt Varberg kommuns yttrande på Södra skogsägarna
ekonomisk förenings ansökan om tillstånd enligt lagen om
kameraövervakning. Syftet med kameraövervakningen är att inventera och
utöva tillsyn över skog och mark som främst tillhör
föreningsmedlemmarnas fastigheter. Exempel på detta kan vara när en
skog är stormdrabbad eller när antalet plantor på ett hygge ska fastställas.
En vanlig kamera kan inte uppfylla de behov som detta ställer, istället
behövs en drönare. En drönare är att likställa med en övervakningskamera
på det sätt att även för denna måste man anhålla om tillstånd.
Genom allemansrätten har allmänheten tillträde till de områden som
berörs i ansökan, men merparten av dessa är skogsmark och till stor del
otillgängliga. Tillträdesvägarna kommer dock att skyltas med information
om pågående flygning när detta blir aktuellt. Kameran kommer att
aktiveras först när den är i luften och kommer att filma från hög höjd, vilket
innebär att personer inte ska kunna identifieras.
Bilderna kommer att lagras på en plats dit endast personer med behörighet
har tillgång.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 februari 2017, § 72.
Kommunkansliets beslutsförslag 20 januari 2017.
Ansökan inkommen 20 januari 2017.

Övervägande
Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av övervakningen
väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid en
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bedömning ska det även beaktas om övervakning behövs för att förebygga
brott och förhindra brott eller andra jämförliga ändamål. I det här fallet rör
det sig om fotografering med drönare för inventering och tillsyn, avsikten är
alltså inte att filma personer eller att minska brott.
Kommunkansliet gör bedömningen att sökandens intresse av att
kameraövervaka platserna väger tyngre än allmänhetens intresse att inte
övervakas. Människor kommer vanligtvis inte att kunna identifieras i
flygfotografierna, och skulle de göra det ska de avidentifieras.
Alternativet till filmning med drönare är att personal går över fastigheterna,
vilket tar mycket tid och kan vara väldigt riskfyllt, exempelvis vid stormar.
Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelsen inte ska ha något att erinra
mot Södra skogsägarna ekonomisk förenings ansökan om
kameraövervakning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0027

Svar på ansökan om arrangörsbidrag till
Varbergs sommargiro
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja CK Wano bidrag om 25 000 kronor för att täcka delar av
arrangörskostnaderna för Varbergs SommarGiro 2017
2. bidraget tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel för 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
29 juli 2017 anordnas Varbergs SommarGiro, som är ett motionslopp på
cykel med tre olika distanser; 30 kilometer, 70 kilometer samt 110
kilometer.
Inbjudan till loppet går ut både till svenska, norska och danska cykelklubbar, och förväntas samla 500-600 deltagare.
Arrangören CK Wano har till kommunstyrelsen framställt en begäran om
bidrag om 30 000 kronor för att täcka delar av arrangörskostnaderna för
cykelloppet Varbergs SommarGiro 2017. Klubben uppskattar den totala
kostnaden till cirka 120 000 kr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 februari 2017, § 99.
Kommunkansliets beslutsförslag 20 januari 2017.
Ansökan inkommen 9 januari 2017.

Övervägande
Varbergs kommun har tidigare lämnat bidrag till detta arrangemang och
det är kommunkansliets uppfattning att bidrag ska lämnas även för 2017.
Tidigare arrangemang har varit lyckade och lockat mycket folk.
Ansökan innehåller en förfrågan på 30 000 kronor för att täcka delar av
arrangemanget som sammanlagt förväntas kosta 120 000 kronor.
2016 ansökte arrangören om, och fick beviljat, 20 000 kronor av en budget
på totalt 100 000 kronor. I år har arrangören ökade kostnader jämfört med
tidigare år på grund av förstärkning av säkerhet vid rondeller och hårt trafikerade vägkorsningar, vilket förklarar det något högre efterfrågade
bidraget.
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Bidraget som lämnades till arrangören förra året stod för en femtedel av
den förväntade budgeten, medan bidraget som efterfrågas i år skulle stå för
en större del än 20 procent av budget. Kommunkansliets uppfattning är
därför att arrangören ska få 25 000 kronor i bidrag, vilket motsvarar cirka
20 procent av förväntad budget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0546

Svar på motion om att införa ett officiellt
jämställdhetspris
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. återremittera ärendet för att samordna ärendet med ett redan pågående
ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår återremiss för att samordna ärendet
med ett redan pågående ärende.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslag på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
återremitteras.

Beskrivning av ärendet
Linnea Sandahl (MP) har lämnat en motion som föreslår att ett
jämställdhetspris inrättas av kommunfullmäktige och att kommunstyrelsen
utreder vilka kriterier och hur utdelningen av priset ska gå till.
Motionären hänvisar till att kommunen redan har ett miljöpris och att det
finns fördelar med att komplettera det med ett jämställdhetspris för att
stimulera till ökat jämställdhetsarbete. Motionären menar också att ett
jämställdhetspris ligger i linje med kommunens vision och hänvisar till
kommuner som redan infört ett jämställdhetspris.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 februari 2017, § 59.
Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag 4 januari 2017.
Motion inkommen 9 november 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0647

Svar på motion om insynsplatser i
kommunstyrelsen och de kommunala
nämnderna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ewa Klang (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har lämnat motion om att kommunfullmäktige ska
besluta att ge insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder åt partier som
är representerade i kommunfullmäktige, men som saknar representation i
kommunstyrelsen och nämnder, antingen genom egen plats, eller
valteknisk samverkan.
Vidare föreslås att nämndsorganisationskommittén får i uppdrag att utreda
huruvida dessa insynsplatser ska vara arvoderade samt om de ska medföra
yttranderätt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 februari 2017, § 75.
Kommunkansliets beslutsförslag 16 januari 2017.
Motion inkommen 15 december 2016.

Övervägande
Kommunallagen 4 kap 23 § anger att fullmäktige kan besluta att en
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd kan få
närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna. Det är
dock inte möjligt att låta den förtroendevalde delta i besluten.
Närvarorätten kan begränsas till vissa nämnder, viss tidsperiod och till
vissa förtroendevalda. Närvarorätten kan även omfatta rätten att få sin
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mening antecknad till protokollet. Närvarorätten kan endast ges till
förtroendevald för parti som är representerat i kommunfullmäktige
En annan begränsning som fullmäktige kan besluta om är att närvarorätten
inte gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.
Kommunkansliet lämnar inget förslag till beslut i ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0536

Svar på motion om att införa modell
Tubberödshus som ett testprojekt på ett
befintligt äldreboende i Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Liljegren (SPI) och Turid Ravlo Svensson (S) föreslår bifall till
motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen föreslår enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Lennart Liljegren (SPI) har lämnat motion om att införa modellen
Tubberödshus som ett testprojekt under tre år på ett befintligt äldreboende
i kommunen.
Tubberödshus är ett äldreboende i Tjörns kommun som bedrivs i form av
en intraprenad, enligt modellen Thyra Frank-Lottehemmet. Det som
karaktäriserar verksamhet enligt denna styrmodell, är att det ges stor frihet
till de boende och personalen att påverka verksamheten på olika sätt.
Genom att verksamheten bedrivs som en intraprenad har man bland annat
större frihet rent ekonomiskt då arbetssättet innebär att verksamheten är
en egen resultatenhet och liknar till stora delar en entreprenad som driftform.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 januari 2017, § 11.
Kommunkansliets beslutsförslag 1 december 2016.
Socialnämnden 24 november, § 185.
Kommunfullmäktige 17 november 2016, § 179.
Motion inkommen 27 oktober 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0092

Svar på motion om demensboende för yngre
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Liljegren (SPI) och Turid Ravlo Svensson (S) föreslår bifall till
motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen föreslår enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har lämnat motion om demensboende för yngre.
Motionären vill att berörda organ ska få i uppdrag att undersöka
möjligheterna att i egen regi eller i samarbete med grannkommunerna
starta ett demensboende för yngre demenssjuka.
Motionären framför att fler och fler yngre blir dementa och att de yngre
med sina behov inte ska placeras med äldre dementa.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 januari 2017, § 31.
Kommunkansliets beslutsförslag 3 januari 2017.
Socialnämnden 15 december 2016, § 212.
Kommunfullmäktige 16 februari 2016, § 20.
Motion inkommen 16 februari 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 60

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar


godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 24 januari till
och med 16 februari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2016/0215-15
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 24 januari 2017 till VIVAB om
överenskommelse om ledningsrätt – inom del av Getakärr 9:6, 9:4 och 9:2.
Dnr KS 2017/0050-3
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 2 februari 2017 till
Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd till kameraövervakningslagen,
Polismyndigheten.
Dnr KS 2017/0059-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 2 februari 2017 till
Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd enligt
kamerövervakningslagen, FastOut AB.
Dnr KS 2017/0068-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 2 februari 2017 till
Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd enligt
kamerövervakningslagen, Sweco Civil AB.
Dnr KS 2017/0106-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 10 februari 2017 till
Länsstyrelsen i Stockholms län om tillstånd enligt
kamerövervakningslagen, Missing People.
Dnr KS 2017/0016-16
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 2 februari 2017 om
säsongsarrende, jordbruk – del av Tofta 7:3.
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Dnr KS 2017/0016-17
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 6 februari 2017 om
säsongsarrende, jordbruk – del av Träslöv 3:7, 3:2 och 5:36.

Dnr KS 2017/0016-20
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 9 februari 2017 om
säsongsarrende, jordbruk – del av Tvååker 11:12.
Dnr KS 2017/0004-7
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 9 februari 2017 till
stadsbyggnadskontoret om ansökan om bygglov för nybyggnad av
verksamhet, lagerhall – inom fastigheten Värö-Backa 11:2.
Dnr KS 2017/0014-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 14 februari 2017 om överlåtelse av
arrenderätt 19223, Källevägen 5 A, Getakärr 5:147.
Dnr KS 2016/0610-1
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 16 februari 2017 till Caperio AB
om begäran om allmänna handlingar avseende upphandling, Digitala
verktyg med tillhörande tjänster.
Dnr KS 2016/0610-2
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 16 februari 2017 till Linfre
Education AB om begäran om allmänna handlingar avseende upphandling,
Digitala verktyg med tillhörande tjänster.
Dnr KS 2016/0610-3
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 16 februari 2017 till Atea Sverige
om begäran om allmänna handlingar avseende upphandling, Digitala
verktyg med tillhörande tjänster.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-02-28

41

Ks § 61

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar


godkänna redovisning av meddelanden för perioden 25 januari – 9
februari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2017/0103-1
Revisionsrapport från kommunens
ärendehantering Fästningsbad.

revisorer

om

Granskning

av

Dnr KS 2017/0104-1
Revisionsrapport
hemsjukvården.

från

kommunens

revisorer

Granskning

av

Dnr KS 2014/0390-6
Mark- och miljödomstolens dom den 20 januari 2017 om avslag på
överklagande, detaljplan Träslövsläge 9:1.
Dnr KS 2014/0009-24-39
Länsstyrelsens meddelande den 25 januari 2017 om inventering av
nedlagda deponier i Varbergs kommun, 2:a omgången, Getakärr 3:1,
Getakärr 5:32, Träslövsläge 15:11, Barkhult 2:1, Biskopshagen 3:2, Bua 5:3,
Getakärr 3:10, Getakärr 3:46, Getakärr 3:94, Getakärr 9,1, Getakärr 9:9,
Husaren 7, Källstorp 11:1, Porsmad 1:107 och Tvååker 41:1.
Dnr KS 2016/0045-12
Trafikverkets rapport Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket Varberg-Borås.
Dnr KS 2015/0116-11
Byggnadsnämndens beslut den 2 februari 2017 om reviderad detaljplan för
Falkenbäck 25.
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Dnr KS 2016/0628-4
Länsstyrelsens Stockholms beslut den 25 januari 2017 om tillstånd till
kameraövervakning, Riksbyggen Ek Förening.
Dnr KS 2016/0637-5
Länsstyrelsens Stockholms beslut den 9 februari 2017 om tillstånd till
kameraövervakning, Norsecraft Geo Survey AB.
Dnr KS 2011/0632-15
Byggnadsnämndens beslut den 2 februari 2017 om planbesked för Torpa
15:8 och 15:87, Stämmet.
Dnr KS 2015/0368-8
Byggnadsnämndens beslut den 2 februari 2017 om planbesked för
Himlemotet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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