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Dnr KS 2014/0365

Förslag till utveckling av missbruk- och beroendevården i
Halland
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 sända yttrande daterat den 10 juli 2015 till Region Halland som svar från
Varbergs kommun
 särskilt lyfta fram vikten av att framtagen överenskommelse förtydligas
vad gäller huvudförslag och utvecklingsområden, huvudman, lokal samverkansgrupp samt samsjuklighet innan implementering sker.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Taktisk grupp Missbruk och beroende, som består av representanter för
Region Halland och de halländska kommunerna har utrett och lämnat förslag om utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland.
Utgångspunkter för utredningen har bland annat varit socialstyrelsens
nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården och med individens
behov i centrum skapa en fungerande vårdkedja för både vuxna och unga i
nära samarbete mellan socialtjänst, psykiatri och somatisk hälso- och sjukvård. Brukarrådet Halland har deltagit aktivt under utredningens gång. Förslaget har remitterats till kommunerna samt till regionstyrelsen för yttrande.
Kommunstyrelsen har den 30 september 2014, § 167, beslutat att lämna
yttrande daterat den 1 september 2014 till Region Halland som svar från
Varbergs kommun. I yttrandet understryker kommunen vikten av att en lokal överenskommelse först måste tecknas mellan huvudmännen innan verkställighet och prioritering av föreslagna verksamhetsområden sker.
Regionstyrelsen beslutade den 7 januari 2015 att tillstyrka förslagen i samt
uppdra åt regionkontoret att arbeta vidare med frågan i syfte att genomföra
utredningens intentioner. Även kommunerna i Kungsbacka, Falkenberg,
Hylte, Halmstad och Laholm tillstyrker utredningen. Varbergs kommun är
positiv till samverkan men efterfrågar en regional överenskommelse om
samverkan inom missbruksområdet. Nu pågår parallella beslutsprocesser
hos alla huvudmän där Region Halland och varje kommun beslutar om sina
respektive delar i förslaget.
Ett förslag till regional överenskommelse om samverkan är nu framtagen.
Socialnämnden har den 18 juni 2015, 128, beslutat att godkänna förvaltningens förslag till yttrande, daterat 21 maj 2015 som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen samt föreslå kommunstyrelsen att i yttrandet
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till Region Halland särskilt lyfta fram vikten av att överenskommelsen förtydligas vad gäller prioriteringar för huvudförslag och utvecklingsområden,
ansvarig huvudman, de lokala samverkansgruppernas ansvar och mandat
samt förtydligande gällande behandling vid samsjuklighet, innan implementering sker.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande daterat den 10 juli 2015 föreslagit att
sända yttrande daterat den 10 juli 2015 till Region Halland som svar från
Varbergs kommun och särskilt lyfta fram vikten av att framtagen överenskommelse förtydligas vad gäller huvudförslag och utvecklingsområden,
huvudman, lokal samverkansgrupp samt samsjuklighet innan implementering sker.
Varbergs kommun ställer sig positiv till en fortsatt utveckling gällande samverkan med regionen och kommunerna i regionen gällande missbruks- och
beroendevården i Halland. Kommunen anser dock att ett antal områden behöver förtydligas i överenskommelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0572

Överenskommelse om överlåtelse av mark från Getakärr
6:17 till Getakärr 6:1 i enlighet med detaljplan Mandarinen 1
och 2
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering för fastigheterna Getakärr 6:1 och 6:17.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren till Getakärr 6:1 har ansökt hos kommunen om att reglera
mark i anslutning till sin fastighet. I detaljplanen redovisas områdena som
kvartersmark.
Avtal om fastighetsreglering har upprättats mellan kommunen och fastighetsägaren. Priset för marken har beräknats med hänsyn till att ingen byggrätt tillkommer och att marken sen tidigare är i anspråktagen mot att
kommunen har anlagt gång- och cykelväg på en mindre bit av fastighetsägarens mark och som nu regleras till kommunens fastighet Getakärr 6:17.
Fastighetsgränsen mot Träslövsvägen rättas också till enligt gällande detaljplan.
Ersättningen för de överförda områden är 123 700 kronor.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande daterat den 18 juni 2015
föreslagit att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering
för fastigheterna Getakärr 6:1 och 6:17
Kontoret ser regleringarna av marken som ett led i genomförande av detaljplanen och att den ger fastigheten Getakärr 6:1 möjlighet till avgränsning
mot parkering och bättre utfart mot Träslövsvägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0024

Förslag till avtal mellan Varbergs Kommun och Trafikverket
gällande huvudmannaskap för väg 805
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet i syfte att se över formuleringar i framtaget förslag
till avtal samt redovisa samtliga tillkommande kostnader.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av flertalet detaljplaner i Trönninge har åtgärder på delar av väg 805, Pilgatan och Klastorpsvägen, visat sig vara nödvändiga på grund av de ökade trafikmängderna som uppstår vid bostadsexploateringarna i området. I planarbetena har bland annat en ny cirkulationsplats föreslagits på Pilgatan i anslutning till nytt bostadsområde samt en
gång- och cykelväg som försörjer samma bostadsområde samt de i området
nybyggda förskolorna.
Då Trafikverket är huvudman för väg 805 krävs att vägplan upprättas för att
kunna genomföra detaljplanerna.
Under planarbetets gång har kommunen, genom hamn- och
gatuförvaltningen och samhällsutvecklingskontoret fört diskussioner med
Trafikverket om ett övertagande av väg 805.
Trafikverket har den 28 januari 2015 lämnat avtalsförslag gällande ett
övertagande av väg 805, därefter har besiktning utförts och protokoll från
denna har erhållits den 6 maj 2015. I avtalsförslaget ingår att kommunen
åtar sig ansvaret för väghållningsområdet. Ansvaret innebär i sig inget
övertagande av vägar utan istället en fråga om driftsbidrag till enskilda
vägar inom planlagt område vilket i praktiken innebär vissa enskilda vägar i
Trönningenäs.
Hamn- och gatunämnden har i yttrande den 6 februari 2015 ställt sig positiv
till ett övertagande av vägen då det ökar kommunens rådighet och kravställning gällande vägens beskaffenhet, gestaltning och utformning.
Samtidigt påtalar nämnden att kostnader förväntas öka med cirka 90 tkr per
år i ökade kostnader för drift av väg 805 samt i driftsbidrag till enskilda
vägar.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 maj 2015 föreslagit att godkänna förslag till avtal varigenom Varbergs kommun övertar
huvudmannaskapet för väg 805 och att hamn- och gatunämnden kompenJusterandes sign
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seras med de cirka 90 tkr i beräknade kostnadsökningar som övertagandet
innebär.
Arbetsutskottet har den 2 juni 2015, § 265, beslutat att bordlägga ärendet.
Samhällsutvecklingskontoret anser i likhet med hamn-och gatunämnden att
ett övertagande är positivt för att ge kommunen en större rådighet över planering och genomförande av ett av kommunens större utbyggnadsområden.
Övertagandet innebär ökade kostnader för kommunen i form av driftskostnader för väg 805 samt för utbetalning av bidrag till enskilda vägar.
Dessa kostnader bedöms dock vara skäliga med anledning av att stora kostnader undviks då vägplaner inte behöver upprättas samt att det faktiska genomförandet kan utföras av kommunen och inte genom Trafikverket. Om
vägplaner inte heller behöver upprättas kan detaljplanerna genomföras
snabbare och behovet av bostäder i Varbergs kommun kan tillgodoses.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 326

Dialog inför dialogmöte med socialnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret och arbetsutskottet för dialog om kommande dialogmöte
med socialnämnden.
Dialogmöten med nämnder och styrelser genomförs efter behov och finns
med som en del i kommunens styrmodell.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0325

Begäran om investeringsmedel 2015 för hantering av rostangrepp på G-kajen i Varbergs hamn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 tillskjuta investeringsmedel under 2015 med 1,8 mnkr för att hantera
rostangrepp på G-kajen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Rostangrepp har upptäckts på G-kajen i Varbergs hamn i samband med utförd kajinventering. Akuta åtgärder har utförts under hösten 2014 och de
kommer att slutföras under 2015.
Om åtgärderna inte påbörjats hade kajen riskerat att rasa samman vid belastning eller ökat rostangrepp.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 21 juli 2015 föreslagit att tillskjuta investeringsmedel under 2015 med 1,8 mnkr för att hantera rostangrepp på G-kajen.
Då hamnen är en egen resultatenhet utan tilldelad budgetram från
fullmäktige, belastar kapitalkostnaderna för investeringen hamnavdelningen.
Hamnavdelningen är helt intäktsfinansierad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0369

Kylinstallation - Stadshus A
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 hos servicenämnden begära att få ta 420 tkr i anspråk av
servicenämndens konto för mindre fastighetsanpassningar för
installation av kylanläggning för personalkontorets lokaler i stadshus A
 begäran gäller för år 2016 under förutsättning att fullmäktige beviljar
budgetmedel för löpande fastighetsinvesteringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Under sommaren räcker inte befintlig ventilation till för att få ett acceptabelt
inomhusklimat i personalkontorets lokaler på andra våningen i stadshus A.
Bristerna har påtalats i genomförda skyddsronder redan under 2014 och
felanmälan har gjorts till serviceförvaltningen. Normala ventilationsjusteringar räcker inte till utan särskild tillsatskyla behövs i ventilationen.
Servicenämnden har 5 mnkr i investeringsbudgeten för mindre lokalanpassningar på upp till 500 tkr där kapitalkostnaden läggs på hyran. För
2015 är dessa medel intecknade men motsvarande summa finns i plan för
2016.
Det vore önskvärt ur arbetsmiljösynpunkt om åtgärderna kunde genomföras
under vårvintern 2016 och belasta 2016 års budget för att vara klar till
sommaren 2016. Serviceförvaltningen har tagit in en budgetoffert från upphandlad ramavtalsentreprenör som indikerar ett pris för åtgärden på 420 tkr.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 21 juli 2015 föreslagit att hos
servicenämnden begära att få ta 420 tkr i anspråk av servicenämndens konto
för mindre fastighetsanpassningar för installation av kylanläggning för personalkontorets lokaler i Stadshus A och att begäran gäller för år 2016 under
förutsättning att fullmäktige beviljar budgetmedel för löpande fastighetsinvesteringar
Ökad hyreskostnad för kylinstallationen enligt budgetoffert kan överslagsmässigt beräknas till 50 tkr per år. Lokalhyreskostnaderna, inklusive
justering enligt detta förslag, finansieras genom kommunstyrelsen befintliga
budget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2015-08-11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Varbergs kommun

11

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 329

Sammanträdesprotokoll
2015-08-11

12

Dnr KS 2015/0005

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet i syfte att se över formulering om CLL, centrum
för livslångt lärande, i framtaget förslag till reglemente.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag till nytt reglemente för
kommunstyrelsen. Förslaget bygger på tidigare reglemente, men i förslaget
har gjorts en rad klargörande tillägg avseende styrelsens uppgifter tillsammans med åtskilliga andra textjusteringar.
Bland annat innehåller avsnittet § 1, allmänt om styrelsens uppgifter, mer
förklarande text avseende kommunstyrelsens roll för ledning, styrning och
uppföljning, vilken bättre ska stämma överens med aktuell styrmodell i
Varberg.
Förtydligande har gjorts att det är styrelsen som ansvarar för beslut om
organisationsövergripande IT-lösningar och att det är styrelsen som leder
och samordnar kommunens övergripande IT-strategi och informationssäkerhet i § 3, styrelsens övergripande uppgifter.
I samråd med förvaltningsledningarna inom hamn- och gata och
stadsbyggnad har också kommunstyrelsens roll inom samhällsutvecklingen
förtydligats. Kommunstyrelsen uppgifter för översiktlig fysisk planering,
markpolitik, klimat- och energiplanering, infrastruktur och kollektivtrafik
har gjorts tydligare.
Förslaget innehåller en uppjustering av beloppsgränserna vid försäljning och
köp av fastigheter från 0,5 mnkr till 5 mnkr, vilket har ansetts vara mer tidsenliga beloppsnivåer i § 8, Delegering från fullmäktige. Detta görs delvis
också för att avlasta fullmäktige i fastighetsärenden.
Kommunstyrelsen har också i reglementet rollen att leda och samordna
kommunens kvalitetsarbete och mål- och resultatstyrning.
Ny text har också förts in för tillväxt- och näringslivsfrågor, besöks- och
destinationsutveckling med anledning av Marknad Varbergs övergång till
kommunstyrelsens förvaltning.
Dokumentet har samtidigt erhållit en delvis ny disposition.
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Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande daterat den 24 juni 2015 föreslagit
att
 revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet kommunstyrelsens
förslag
 uppdra åt respektive nämnd att låta genomföra översyn av eget reglemente
 uppdra åt kommunledningskontoret att med anledning av nytt reglemente snarast framlägga förslag till justerad delegeringsförteckning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0264

Ansökan om bidrag – föreningen Natthärbärget Lyktan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 avslå ansökan om bidrag från natthärbärget Lyktan för omkostnader
enligt ansökan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den ideella föreningen Natthärbärget Lyktan ansöker hos kommunstyrelsen
om bidrag för omkostnader kopplade till verksamhet som åsyftar att ge EUemigranter tak över huvudet. Varbergs Församling upplåter mark till 4 husvagnar utanför Varbergs stad.
Föreningen ansöker om medel för omkostnader kopplade till hygienförhållanden med mera
Byggnadsnämnden har den 25 juni 2015, § 302, beslutat att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med den 31 december 2015.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande daterat den 29 juni 2015 föreslagit
att avslå ansökan om bidrag från natthärbärget Lyktan för omkostnader enligt ansökan.
Kommunledningskontoret bedömer att kommunstyrelsen är fri från lagtekniska hinder att lämna bidrag i enlighet med ansökan.
Åtgärder för toalett, tvättmöjligheter, dricksvatten samt sophämtning är genomförda. Med anledning av det anser kommunledningskontoret att
ansökan om bidrag för omkostnader avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0338

Policy för sponsring i Varbergs kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 remittera förslag till policy för sponsring till kommunens nämnder och
bolag för yttrande
 yttrandena ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast november
2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Emellanåt lyfts frågor kring om och hur sponsring får ske inom den offentliga verksamheten. Behovet av en policy som syftar till att klargöra dessa
frågor har funnits en tid och det finns goda skäl till att sträva efter en enhetlig syn på sponsring i relationerna mellan det privata och offentliga.
Sponsring ska inte likställas med bidrag, donationer eller välgörenhet.
Hantering av sådana ärenden omfattas inte av denna policy.
Under 2013 har ett tidigare förslag till policy för representation och
sponsring varit ute på remiss hos nämnderna. Aktuellt förslag innehåller en
del likheter med tidigare förslag, men har på ett annat sätt kopplats till
kommunens varumärke och inräknar också bolagen.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 26 juni 2015 föreslagit att
remittera förslag till policy för sponsring till kommunens nämnder och
bolag för yttrande samt att yttrandena ska vara kommunledningskontoret
tillhanda senast november 2015.
Kommunledningskontoret bedömer att det bör finnas en policy som anger
ramverket för hur sponsringsfrågor ska hanteras i en kommun, då frågorna
regelbundet återkommer. Avsikten är också att det kan klargöras i båda
riktningarna vad som gäller vid sponsring, det vill säga även när det privata
vill sponsra offentlig verksamhet och vad som ska gälla i termer av motprestationer för att inte riskera att hamna i beroendeställning.
Sponsringen ska också kunna kopplas till det varumärke som kommunen
har och vill vårda. Vidare anses det angeläget att ange vem som tar beslut
om sponsring.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0333

Arrendeavtal Åkulla skidallians
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna upprättat förslag till arrendekontrakt för servicebyggnad och
snötillverkning inom del av fastigheten Knutsböke 1:12.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs Fastighets AB har för avsikt att teckna ett arrendekontrakt med
Åkulla skidallians för del av fastigheten Knutsböke 1:12. Åkulla skidallians
ska använda den arrenderade marken för servicebyggnad och snötillverkning. Den arrenderade marken är på cirka 9 000 kvadratmeter.
Arrendekontraktet som tagits fram gäller för en period av 25 år och med
möjlighet till förlängning på 10 år. Tidigare har man använt del av
parkeringen i Åkulla för snötillverkningen.
Enligt Varbergs Fastighets bolagsordning ska kommunfullmäktige beredas
möjlighet att ta ställning innan beslut fattas som är av principiell betydelse.
Att frågan kan vara av principiell betydelse talar för hur
kommunfullmäktige hanterat nyttjanderättsupplåtelser i kommunala fastigheter. Alla upplåtelser med längd över 5 år är en fråga för
kommunfullmäktige.
Arrendeavgiften är 1 000 kronor per år och räknas upp mot index från och
med januari 2016.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande daterat den 29 juni 2015 föreslagit
att godkänna upprättat förslag till arrendekontrakt för servicebyggnad och
snötillverkning inom del av fastigheten Knutsböke 1:12.
Flytten av snötillverkningen från parkeringen i Åkulla minskar störningen
för närboende och medför att större yta blir tillgänglig för parkering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0167

Svar på motion om ekologisk mat
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet i syfte att tydligare beskriva kommunens
ställningstagande till andel ekologisk mat i den kommunala verksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) och Olle Hällnäs (SD) har den 25 mars 2015 lämnat
en motion angående ekologisk mat. Motionärerna vill att alla rekommendationer och krav på ekologiskt från den kommunala verksamheten tas bort.
Bakgrunden är att fyra forskare från Sveriges lantbruksuniversitet kritiserar
den allmänna och felaktiga uppfattningen om ekologisk mat i en debattartikel. Motionärerna menar att gällande kostpolicy för Varbergs kommun
med krav på att andelen ekologiskt ökar sett ur ett miljöperspektiv är direkt
kontraproduktiv. Ekologiska livsmedel är även generellt sett dyrare än andra
vilket gör att rådande kostpolicyn leder till onödigt höga kostnader för
kommunen.
Servicenämnden har den 25 juni 2015, § 57, beslutat att avstyrka motionen
med hänvisning till serviceförvaltningen yttrande. I yttrandet hänvisar förvaltningen till kommunfullmäktiges beslut den 22 april 2014 om hållbarhetsinriktningar för 2015-2025 där det framgår att Varberg ska bidra till att
fler får tillgång till mat som är ekologisk, lokal och producerad utan risker
för ekosystem eller människors hälsa.
Vidare har kommunfullmäktige den 25 november 2014, § 182, beslutat om
mer ekologiskt odlad mat i kommunens budget för 2015. Beslutet innebär
att en satsning görs för att öka andelen ekologiskt innehåll i måltiderna.
Detta motiveras med att den biologiska mångfalden gynnas av ekologisk
odling. Det har tillförts 1 mnkr för att möjliggöra en ökning av ekologiskt
odlad mat. Ökningen ska ske på ett sätt som stimulerar den lokala ekologiska produktionen. I och med satsningen uppskattas den ekologiskt
odlade maten uppgå till 35 procent.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 7 juli 2015 föreslagit att
motionen ska avslås med hänvisning till servicenämndens yttrande.
Det finns delade meningar inom forskningen om ekologisk mat är bättre för
miljön eller mer hälsosam för människan. Klart är att ekologiska livsmedel
framställs utan kemiska bekämpningsmedel, vilket främjar biologisk mångJusterandes sign
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fald, att inga gifter sprids som tillförs ekosystemet så som vid konventionell
odling samt att det blir bättre arbetsmiljö. Konstgödning, som består av
bland annat fosfor är en ändlig resurs som har en mycket energikrävande
framställningsprocess, den tillför också ekosystemet mer näring istället för
att låta näringen gå i kretslopp. Ekologiska livsmedel ställer dessutom högre
krav på djuromsorgen. Krav på inköp av viss andel ekologisk mat går i linje
med kommunens beslutade hållbarhetsinriktningar; Varberg visar vägen,
Livskraftiga ekosystem, Välmående samhälle och Hållbar resursanvändning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 334

Rapport från regionalt samarbete
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om dagordningen till kommunberedningens
sammanträde den 12 augusti 2015
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2015-08-11

20

Ks au § 335

Information från kommundirektören och kommunstyrelsens
förvaltning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om
 Förslag på kommunstyrelsens budget 2016.
 Lägesrapport från kommunens verksamheter under sommaren.
Kommunkansliet informerar om
 Framtaget förslag på policy och strategi för alkohol, narkotika, dopning
och tobak.
 Utvärdering av Tyck Om Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 336

Meddelanden
Dnr KS 2011/0122-69
Länsstyrelsen beslutar den 16 juni 2015 om ansökan om utbetalning av
medel för åtgärdsförberedelser under 2015 på kvarteret Renen.
Dnr KS 2015/0029-29
Länsstyrelsen beslutar den 18 juni 2015 om föryngring av träd på Karl
Gustav kyrkogård, Karl Gustav socken, Varbergs kommun
Dnr KS 2015/0036-3
Länsstyrelsen beslutar den 22 juni 2015 om ansökan om
strandskyddsdispens samt dispens från reservatsföreskrifterna för
återuppbyggnad av fritidshus inom Västra Getteröns naturreservat på del av
fastighet Getterön 2:1.
Dnr KS 2015/ 0023-31
Länsstyrelsen beslutar den 22 juni 2015 om ansökan om dispens från
biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort en stenmur på fastigheten
Getterön 2:167.
Dnr KS 2015/0023-32
Länsstyrelsen beslutar den 23 juni 2015 om ansökan om dispens från
biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort och ersätta en allé vid Valinge
kyrka på fastigheten Valinge 10:3..
Dnr KS 2015/0029-30
Länsstyrelsen beslutar den 25 juni 2015 om föryngring av träd på Valinge
kyrkogård, Valinge socken, Varbergs kommun.
.
Dnr KS 2015/0355-1
Länsstyrelsen meddelar den 30 juni 2015 om rapporten Västerhavet – ”på
väg mot ett friskare hav”.
Dnr KS 2012/0548-18
Länsstyrelsen beslutar den 30 juni 2015 om arkeologisk utredning inför
detaljplaneläggning av Getakärr 2:21 i Varbergs stad och kommun
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Dnr KS 2015/0023-35
Länsstyrelsen beslutar den 30 juni 2015 om tillstånd att fånga fladdermöss
inom naturreservat i Halmstad och Varbergs kommuner, Hallands län.
Dnr KS 2015/0356-1
Länsstyrelsen beslutar den 2 juli 2015 om anmälan om rensning inom
Spånggårdsbäckens dikesföretag från 1910. 104 Himleån, Varbergs
kommun.
Dnr KS 2015/0029-34
Länsstyrelsen beslutar den 2 juli 2015 om hårdgörning av gångytor,
plantering av träd och montering av belysningspollare på Lindbergs
kyrkogård, Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0029-33
Länsstyrelsen beslutar den 2 juli 2015 om byte av belysningsarmatur på
Östra kyrkogården i Varberg, Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0029-32
Länsstyrelsen beslutar den 2 juli 2015 om tillgänglighetsanpassning och
invändig renovering av Valinge kyrka, Varberg kommun.
Dnr KS 2015/0029-35
Länsstyrelsen beslutar den 3 juli 2015 om hårdgörning av gångytor på
Stamnareds kyrkogård, Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0383-1
Länsstyrelsen beslutar den 21 juli 2015 om auktorisation av bilskrotare –
fråga om ändring av villkor.
Dnr KS 2015/0084-7
Styrelseprotokoll från Samordningsförbundet i Halland den 11 juni 2015.
Dnr KS 2015/0072-7
Protokoll från Region Halland, gemensam nämnd för hemsjukvård och
hjälpmedel den 12 juni 2015.
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Dnr KS 2015/0310-3
Information från Migrationsverket om anvisningsläget för mottagande av
ensamkommande barn.
Dnr KS 2013/0169-42
Meddelande om färdig rapport från Statens Historiska Museer den 22 juni
2015.
Dnr KS 2015/0003-133
Naturvårdsverket har beslutat den 13 maj 2015 att meddela om nya
föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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