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Ks au § 532

Ändring av dagordning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. ändra dagordningen enligt följande:
 ärende 4, 15 och 16 utgår
 ärende 7 tas som första ärende, därefter ärende 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5,
6, och 14.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0606

Strategiskt köp - del av Värö 1:1
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. godkänna överenskommelse, undertecknad av säljare 4 oktober 2017,
varigenom Varbergs kommun förvärvar cirka 27 480 kvadratmeter av
fastigheten Varberg Värö 1:1 för 1 500 000 kronor
2. kostnaden för förvärvet ska belasta investeringskonto 31220,
markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har på uppdrag från kultur- och fritidsförvaltningen letat mark för anläggande av ny konstgräsplan i Värö
området. Önskemålet har varit mark i närheten av skolan i Väröbacka för
att kunna använda befintliga omklädningsrum. Den aktuella marken som
idag används för bete är belägen öster om skolfastigheten.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 10 oktober 2017.
Överenskommelse om fastighetsreglering och karta.
Utdrag ur översiktsplan, Norra kusten.

Övervägande
I översiktsplanen för Norra kusten är området utlagt som föreslagen
bostadsbebyggelse. Då den aktuella marken ligger i ytterkant av föreslagen
bebyggelse och kultur- och fritidsnämndens behov är stort, överväger
motiven att anlägga en konstgräsplan mer än framtida bostadsbyggnation.
Marken gränsar till Väröskolans idrottshalls omklädningsrum och att
skolan kan nyttja konstgräsplanen för uteidrott ses som positivt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0618

Förstudie, ny konstgräsplan i Väröbacka/Bua
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. återremittera ärendet för uppdatering av åtgärdsvalsstudien.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att ärendet återremitteras för
uppdatering av åtgärdsvalsstudien.

Beskrivning av ärendet
Idag finns fyra konstgräsplaner i Varbergs kommun som är lokaliserade till
Tvååker, Träslövsläge, vid Påskbergsvallen i centrumorten och i Veddige.
En ny konstgräsplan är beslutad att anläggas på Håstens idrottsområde.
Då fotbollen är den största idrotten, med över en tredjedel av alla idrottsaktiviteter som numera bedrivs året runt, finns det behov av ytterligare
konstgräsplaner för verksamheten. Fördelen med just konstgräsplaner är
att de är spelbara i princip året runt, de kan användas flera gånger per dag
och kräver inte samma underhåll som en naturgräsplan gör. Varberg är en
vidsträckt kommun och alla fotbollsföreningar har inte möjlighet att ta sig
till de befintliga konstgräsplanerna som är placerade i olika lägen inom
kommunen. Det finns idag ingen konstgräsplan norr om Varberg.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 12 oktober 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 14 december 2014, § 154.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0625

VA-taxa 2018
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. fastställa de taxor som ingår i VA-taxan 2018 för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Taxan för anläggningsavgifter ska täcka dels utbyggnadskostnader inom
respektive exploateringsområde, dels ge ett bidrag till generalplanekostnader, vilket innebär att avgiften även avser tillgång till resterande del
av VA-anläggningen som till exempel huvudledningar, vatten- och
reningsverk. För 2018 föreslås ingen taxejustering för anläggningsavgiften.
Varberg Vatten AB ser fortsatt att täckningsbidrag för somliga anslutningar
samt exploateringsområden inte fullt ut täcker de utgifter som projekten
har och en fortsatt utredning samt alternativa finansieringsmöjligheter
utreds.
Taxan förbrukningsavgifter föreslås höjas med cirka 9 procent för 2018 som
ett led i bolagets omfattade investeringsbehov och planerade ökade
avskrivningar och räntekostnader. Oaktat föreslagen taxejustering så
budgeterar verksamheten ett mindre underskott för år 2018 som ökar
fordran till kollektivet.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 16 oktober 2017.
Varberg Vatten AB 12 oktober 2017, § 73.

Övervägande
Bolaget kommer under planeringsperioderna 2019 till 2022 att investera
omfattande i verksamheten vilket gör att framtida taxejusteringar kommer
behövas göras. Utifrån nuvarande plan och sett till verksamhetens
kostnader framgent förväntas taxejusteringar göras i samma omfattning
som för nästkommande år, 2018.
Övervägande avseende taxeökning 2018 har balanserats både utifrån
budgeterade kostnader samt framtida investeringar och därav
tillkommande avskrivningar och räntekostnader.
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Framtida avvägande avseende bolagets investeringsplaner behöver
upprättas för att balansera framtida ökande kapitalkostnader med
taxejusteringar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0626

Avfallstaxa 2018
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. fastställa de taxor som ingår i avfallstaxa 2018 för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Avfallsverksamheten finansieras huvudsakligen via renhållningstaxa för
hämtning av hushållsavfall och slam samt avgifter till återvinningscentralerna.
Entreprenadersättningen för fastighetsnära insamling beräknas öka med
cirka 2,5 procent enligt avtalad indexreglering.
För hämtning av hushållsavfall planeras inga större förändringar under det
kommande året. Matavfallsinsamlingen är fullt utbyggd med cirka 85
procent anslutna villa- och fritidshushåll. Hösten 2020 påbörjas ett nytt
entreprenadavtal, vilket kan innebära förändringar i både verksamhet och
kostnader.
För att få en balans i budgeten de närmaste åren föreslås en höjning av
avfallstaxan med 2 procent. Ökningen läggs dels på grundavgifterna, och
dels på vikttaxan för containers och markbehållare som har abonnemang
med osorterat avfall. Grundavgifterna höjs med 5,5 procent och vikttaxan
för osorterat avfall insamlat via container eller markbehållare höjs med 200
kronor per ton. Genom att höja viktavgiften för dessa behållare är
förhoppningen att fler av dessa kunder ska välja att sortera ut matavfallet.
Containerhantering är vanligt vid campingar och större verksamheter.
Entreprenadersättningen har hittills under entreprenadperioden legat still,
men inför 2018 ser det ut att bli en indexreglering av avtalade ersättningar
med cirka 3 procent. Taxan föreslås dock vara oförändrad.
Taxa vid återvinningscentraler, taxa för grönavfallsabonnemang och
hämtning av grovavfall.
Sedan hösten 2017 gäller ett nytt avtal för flisning och omhändertagande av
trä samt ris. För träavfall innebär avtalet kraftigt ökade kostnader. En
justering av taxan för träavfall föreslås därför.
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Justeringen innebär att taxan höjs från 44 kronor per kubikmeter, exklusive
moms, till 72 kronor per kubikmeter. I övrigt föreslås taxan vara
oförändrad och ligga kvar på samma nivå som 2017.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 16 oktober 2017.
Varberg Vatten AB 12 oktober 2017, § 72.

Övervägande
Under 2018 förväntas den nya återvinningscentralen stå klar vilket medför
ökade kapitalkostnader för verksamheten framgent samtidigt som de större
entreprenadkostnaderna för hushållsavfall årligen indexregleras. Det nya
avtalet för trähantering på återvinningscentralerna medför även ökade
kostnader.
Avfallsverksamheten får inte gå med över- eller underskott under någon
längre tid. För verksamheten finns ett ackumulerat överskott. 2017 är
prognostiserat med ett underskott och för 2018 beräknas verksamheten
göra ett underskott på cirka 3 000 000 kronor, vilket skulle sänka skulden
till avfallskollektivet till cirka 4 000 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2017-10-24

Ks au § 537

10

Dnr KS 2017/0622

Tillsättande av tillförordnad förvaltningschef för
stadsbyggnadskontoret
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. tillsätta Stefan Andersson,
, som tillförordnad förvaltningschef
för stadsbyggnadskontoret från och med 1 december 2017 och till dess
att ordinarie chef rekryteras och påbörjar sin tjänst.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nuvarande förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret avslutar sin
anställning i slutet av november och en ny förvaltningschef behöver därmed
rekryteras. Till dess att detta är gjort behöver en tillförordnad chef att utses,
och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att utse Stefan Andersson till
uppdraget.
MBL-förhandling har skett med företrädare för personalorganisationerna
29 september 2017, där alla parter var överens om tillsättandet.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 13 oktober 2017.
Förhandlingsprotokoll MBL § 11, 29 september 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0623

Tillsättande av tillförordnad förvaltningschef för
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. tillsätta Anders Bergh,
, som tillförordnad förvaltningschef för
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen från och med 1 december 2017 och
till dess att Stefan Andersson återgår till sin ordinarie tjänst som
förvaltningschef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nuvarande förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret avslutar sin
anställning i slutet av november och en ny förvaltningschef behöver därmed
rekryteras. Till dess att detta är gjort behöver en tillförordnad chef att utses,
och förslaget är att nuvarande förvaltningschef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ges uppdraget. Detta innebär att även miljö- och hälsoskyddsförvaltningen behöver ha en tillförordnad förvaltningschef till dess att
ordinarie chef återgår i tjänst. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår
kommunstyrelsen att utse Anders Bergh till uppdraget.
MBL-förhandling har skett med företrädare för personalorganisationerna
29 september 2017, där alla parter var överens om tillsättandet.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 13 oktober 2017.
Förhandlingsprotokoll MBL § 11, 29 september 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0604

Annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden 2018
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. under 2018 annonsera om kommunfullmäktiges sammanträden i
Hallands Nyheter och Varbergs Posten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. En av ändringarna i
kommunallagen är att skyldigheten att i ortstidning kungöra fullmäktiges
sammanträden upphör. Istället ska informationen finnas tillgänglig på en
webbaserad kommunal anslagstavla. Motiveringen till förändringen är att
en webbaserad anslagstavla innebär en väsentligt större spridning av den
information som hittills lämnats på den fysiska anslagstavlan. Mot denna
bakgrund anser man att det inte längre är nödvändigt att kräva att
kommuner publicerar information i dagstidningar på det sätt som tidigare
gällt. Slopandet av detta krav innebär dock inget hinder mot att fortsätta
annonsera i ortstidningar.
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde i Varbergs kommun har
tidigare skett genom annons i Hallands Nyheter. Kungörelse har även
införts i Varbergs Posten men utgivningsdagen av Varbergs Posten har
medfört att annonsen inte kunnat införas inom den tid kommunallagen
föreskrivit.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 5 oktober 2017.

Övervägande
Kommunfullmäktiges presidium anser att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden även 2018 ska ske genom annons i Hallands
Nyheter. Vidare anser man att kungörelse även ska införas i Varbergs
Posten. Däremot anser man att alla ärenden inte behöver räknas upp i
annonserna, utan endast ett urval. Urvalet av ärenden ska ske på ett sådant
sätt att alla ärenden som bedöms vara av allmänintresse ska finnas med i
annonsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 540

Dialogmöte med Region Halland och
Räddningstjänsten Väst
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Driftsnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa i Region Halland,
Räddningstjänsten Väst och arbetsutskottet för dialog om koncepten Saving
lifes in Sweden och I väntan på ambulans, vilket redovisas och utvärderas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0607

Samverkansavtal vuxenutbildning Halland
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. godkänna Samverkansavtal Vuxenutbildning i Halland, under
förutsättning att barn- och utbildningsnämnden fattar likalydande
beslut gällande punkt 4.7, Särskild utbildning för vuxna, i avtalet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Det halländska samverkansavtalet inom vuxenutbildning syftar till att få en
gemensam och regional överblick kring vuxnas lärande för att skapa en mer
effektiv resursanvändning i länet. Det halländska utbildningsutbudet inom
vuxenutbildning tar sin utgångspunkt i den halländska arbetsmarknadens
kompetensbehov samt de studerandes behov. Avtalande parter vill genom
samverkan erbjuda vuxna medborgare ett likvärdigt och attraktivt utbud av
vuxenutbildning i Halland oavsett hemkommun. Halländska medborgare
ges således möjlighet att studera inom vuxenutbildningen i hela regionen.
Utöver samverkan inom de olika skolformerna av vuxenutbildningen, sker
samverkan inom behovsinventering och utbildningsplanering, validering,
informationsinsatser, kvalitetsuppföljning samt kompetensutveckling.
Avtalets parter utgörs av Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte
kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs kommun och Region Halland.
Den regionala samverkansgruppen för vuxenutbildning ansvarar för arbetet
i enlighet med samverkansavtalet. Gruppen bemannas av kommunala
vuxenutbildningsrektorer eller personer med motsvarande mandat samt
strateg från regional utveckling inom Region Halland.
Arbetsutskottet beslutar gemensamt att lägga till följande text:
under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden fattar likalydande
beslut gällande punkt 4.7, Särskild utbildning för vuxna, i avtalet.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 9 oktober 2017.
Samverkansavtal vuxenutbildning i Halland.

Övervägande
Bifogat samverkansavtal är en revidering av tidigare pågående avtal. Nya
förutsättningar, som bland annat förordning (2016:937) om statsbidrag för
regional yrkesinriktad vuxenutbildning, aktualiserade frågan om ett
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reviderat samverkansavtal. Arbetet med revidering av samverkansavtalet
har skett gemensamt i samverkansgruppen för vuxenutbildning.
Det reviderade samverkansavtalet handlar om att förverkliga
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 med de strategiska valen; att
Halland ska vara en stark kunskapsregion, bidra till en öppen, jämställd
och inkluderande arbetsmarknad samt erbjuda en god matchning av
kompetens som behövs i arbetslivet.
Idag görs behovsinventering av arbetsmarknadens behov i varje kommun.
Med det nya samverkansavtalet förbinder sig parterna att istället göra det
gemensamt som underlag för utbildningsplanering kommande år. Avtalet
skapar också förutsättningar att arbeta med att förlägga utbildningar med
mindre behov på arbetsmarknaden hos någon av deltagande kommuner
vilket leder till ett effektivt resursutnyttjande. För de studerande öppnar
avtalet möjligheter till fritt sök i regionen. Avtalet gör det möjligt med
framtida gemensamma upphandlingar i regionen.
Som grund för avtalet ligger Skollagen (2010:800), Förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning samt Förordning (2016:937) om
statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.
Det finns idag en obalans på arbetsmarknaden med en hög arbetslöshet,
samtidigt som det är svårt att hitta arbetstagare med rätt kompetens inom
vissa bristområden. Det är därför av största vikt att anpassa utbildningarna
efter arbetsmarknadens behov. Ett regionalt perspektiv på arbetsmarknad
och kompetensförsörjning möjliggör att utbildningar matchas till de
verkliga behoven i regionen. Framtidens arbetsmarknad med snabbare
förändringar kommer skapa behov av möjlighet till snabb och flexibel
omställning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
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Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om
 ägarsamråd med Hallands Hamnar AB 20 oktober 2017, där bland
annat Stena Line AB:s framtid diskuterades.
 näringslivsdialog förra veckan med företag och organisationer i
Varberg, därefter dialog med ett nybildat VD-nätverk. Nästa möte med
VD-nätverket är inplanerat i januari.
Kommunstyrelsens ordförande informerar om
 möte om hemsjukvårdsavtal i den politiska styrgrupp med övriga
halländska kommuner som utsetts via kommunberedningen där nytt
avtal ska utarbetas. Ytterligare tre möten är inplanerade inom en snar
framtid.
Stefan Edlund (MP) informerar om
 årsmöte med Eurotown, där Varbergs kommun är med i det exekutiva
rådet och även ingår i det sociala inkluderingsteamet. Nästa års tema
kommer att vara globala hållbarhetsmål.
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