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Ks au § 154

Ändring av dagordning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. godkänna ändring i dagordningen enligt följande
 ärende Diskussion kring förslag på reviderade nämndsmål för
kommunstyrelsen, utgår.
 ärende, Rapport regionalt samarbete, utgår.
 ärende, Rapport kurser och konferenser, utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottets dagordning för sammanträde 10 april 2018 ändras enligt
ovanstående.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2018/0008

Information om planeringsförutsättningar inför
budget 2019
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret informerar om planeringsförutsättningar för budget
2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2017/0618

Förstudie ny konstgräsplan i Väröbacka
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. återremittera ärendet för vidare handläggning, bland annat för att se
över detaljplaneplaneringen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 17 december 2014, § 154, föreslå
kommunstyrelsen att genomföra förstudie för ny konstgräsplan i området
Väröbacka/Bua. Kommunen har nu slutligen kunnat köpa lämplig mark för
ändamålet och i anslutning till skola och idrottshall i Väröbacka.
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.
Arbetsutskottet beslutar gemensamt att återremittera ärendet för vidare
handläggning, bland annat för att se över detaljplaneplaneringen.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 22 februari 2018.
Kommunfullmäktige 19 december 2017, § 233.
Kultur- och fritidsnämnden 13 december 2017, § 139.
Åtgärdsvalsstudie – ny konstgräsplan i Väröbacka, 17 november 2017.
Arbetsutskottet 24 oktober 2017, § 534.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2018-04-10

Ks au § 157

5

Dnr KS 2017/0695

Förstudie för exploatering av kommunalt
markinnehav inom del av fastigheterna Getakärr
5:35, 5:1 samt 5:32, Apelvikshöjd
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. avslå beslutsförslag daterat 16 november 2017. Förstudie för del av
Getakärr 5:1 och 5:32 påbörjas därmed inte.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunens kommunala bostadsbolag, Varbergs Bostad AB, lämnade 2016
in ansökan om planbesked för förtätning på den egna fastigheten
Apelvikshöjd 1 med syfte att uppföra ett flerbostadshus på den yta som för
närvarande används som parkeringsplats för de boende. Varbergs kommun
aviserade i samband med att ärendet bereddes i plansamordningen
avsikten att komma in med en kompletterande ansökan för
förtätningsprojekt på intilliggande fastigheter, som ägs av kommunen.
Avsikten var att därmed kunna samordna ett eventuellt detaljplanearbete.
Samhällsutvecklingskontoret har berett förutsättningarna för en sådan
förtätning i enlighet med gällande exploateringsprocess.
Arbetsutskottet beslutar gemensamt avslå beslutsförslag daterat 16
november 2017. Förstudie för del av Getakärr 5:1 och 5:32 påbörjas därmed
inte.

Beslutsunderlag
Beslutförslag 16 november 2017.
Beredningsunderlag Getakärr 5:35 med flera, 16 november 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
Hamn- och gatunämnden
Varberg Energi
VIVAB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Ks au § 158

Information om försäljning på Apelviken och
övriga exploateringsintäkter
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lantmäterimyndigheten och mark- och exploateringsavdelningen
informerar om försäljning på Apelviken utifrån kommunstyrelsens uppdrag
27 mars 2018, § 58, gällande kommunstyrelsens månadsrapport januarifebruari 2018; uppmana byggnadsnämnden att vidta åtgärder för att
säkerställa avstyckningen av Apelviken enligt tidsplan, samt återkomma
med rapport till kommunstyrelsen om vidtagna åtgärder senast 24 april
2018.
Lantmäteriet informerar även om aktuella handläggningstider och
processen för förrättningar.
Mark- och exploateringsavdelningen informerar om aktuella och
kommande exploateringsintäkter, bland annat från försäljning i Apelviken
samt renodling av kommunens fastigheter. Mer information om
exploateringsintäkterna kommer att ges i samband med tertialrapporten i
maj 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Ks au § 159

Information om försäkringsfrågor
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Information om kommunens försäkringsskydd:
 flera försäkringar ingår i detta skydd, bland annat kommunförsäkringen
som innehåller förmögenhetsbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring mm,
utställningsförsäkring, tjänstereseförsäkring, olycksfallsförsäkring,
motorfordonsförsäkring och båtförsäkring
 de vanligaste försäkringsbrotten och när försäkringarna används
 den lokala situationen om skadegörelse och annat i Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KS 2018/0119

Lägesrapport för påstådd
korruptionsanklagelse
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. uppdra åt kommunjuristerna att ta fram förslag till beställning av
extern aktör, exempelvis via en så kallad whistleblowerfunktion, som
kan ta emot information i ärendet och sammanställa denna
2. uppdra åt upphandlingsavdelningen att ta fram förslag till underlag för
möte med entreprenörer som är berörda av frågan
3. bjuda in hamn- och gatunämnden till arbetsutskottet för redovisning av
vilka åtgärder nämnden vidtagit för att komma till rätta med sina
administrativa rutiner och när dessa kan vara på plats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunjuristerna informerar om lägesrapport för den påstådda
korruptionsanklagelsen samt eventuella konsekvenser beroende på vad
Konkurrensverket och polisen kommer fram till.
Konkurrensverket har ställt frågor till kommunen, vilka ska besvaras senast
30 april 2018.
Arbetsutskottet beslutar gemensamt
 uppdra åt kommunjuristerna att ta fram förslag till beställning av
extern aktör, exempelvis via en så kallad whistleblowerfunktion,
som kan ta emot information i ärendet och sammanställa denna
 uppdra åt upphandlingsavdelningen att ta fram förslag till underlag
för möte med entreprenörer som är berörda av frågan
 bjuda in hamn- och gatunämnden till arbetsutskottet för
redovisning av vilka åtgärder nämnden vidtagit för att komma till
rätta med sina administrativa rutiner och när dessa kan vara på
plats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag

Justerandes signatur

Kommunjuristerna
Upphandlingsavdelningen
Hamn- och gatunämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 161

Sammanträdesprotokoll
2018-04-10

9

Dnr KS 2017/0568

Svar på motion om riktlinjer för kommunalt
nationaldagsfirande
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1 avslå motion om riktlinjer för kommunalt nationaldagsfirande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Motion har lämnats av Erik Hellsborn (SD) till kommunfullmäktige, 19
september 2017, om riktlinjer för kommunalt nationaldagsfirande.
Motionen handlar om utformningen av det kommunala
nationaldagsfirandet och motionären föreslår att uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden att vid framtida nationaldagsfirande fokusera på
traditionell svensk kultur och avhålla sig från mångkulturella inslag.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 5 mars 2018.
Kultur- och fritidsnämnden 31 januari 2018, § 8.
Motion inlämnad 19 september 2017.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden skriver att Varbergs kommun sedan många år
tillbaka anordnar ett allmänt och öppet firande av nationaldagen med
kultur- och fritidsnämnden som arrangör. 2017 kom det närmare 5 000
besökare och programmet skapades gemensamt mellan föreningslivet,
Svenska Kyrkan och kommunen. Det är en återkommande samverkan som
sker varje år inför nationaldagsfirandet.
Programmet genomsyras av både tradition och nytänkande med ett
innehåll som avser att attrahera så många målgrupper som möjligt. Ett mål
med dagen är att skapa förutsättningar för möten mellan människor för att
bygga gemenskap och stolthet för vårt samhälle. Återkommande punkter i
programmet har varit inledning med flagghissning och musik av
Kustbandet på Varbergs torg, underhållning och aktiviteter för både barn
och vuxna i societetsparken, föreningsparad från torget till Societetsparken,
högtidsstund med nationaldagstal och prisutdelningar från Societetsscenen,
samt flagghalning och avslutning i Varbergs kyrka. Sedan 2016 genomförs
också en ceremoni för att hälsa nya medborgare välkomna i samband med
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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nationaldagsfirandet. Utformningen av programmet, till exempel vad gäller
val av artister och talare, förändras från år till år.
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt nämndens reglemente organisera och
ansvara för kultur- och fritidsaktiviteter, varav nationaldagsfirandet är en
sådan aktivitet. Vidare har nämnden ett ansvar för att bedriva ett nära
samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och
kulturarbetare, vilket också sker i samband med nationaldagsfirandet.
Programmet för nationaldagen bör även i framtiden tas fram av kultur- och
fritidsnämnden i nära samarbete med föreningar och andra organisationer.
Kultur- och fritidsnämnden ser inget behov av att ta fram centrala riktlinjer
för utformningen av firandet och föreslår att motionen avstyrkes.
Kommunstyrelsens förvaltning gör samma bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KS 2018/0060

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 Ideella föreningen Navet
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. avslå ideella föreningens Navet ansökan om verksamhetsbidrag för
täckning av lokalhyreskostnader på 58 296 kronor/år för 2018
2. hänvisa ansökan om verksamhetsbidrag till kultur- och fritidsnämndens
och socialnämndens avsatta medel för föreningar och organisationer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 29 januari 2018.
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 - Ideella föreningen Navet.

Övervägande
Föreningen Navet söker verksamhetsbidrag för att täcka lokalhyran för
2018. Verksamhetsbidrag finns att söka för föreningar och organisationer
hos socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Dessa ska användas
som bidrag till föreningar och organisationer, som kompletterar
förvaltningarnas verksamheter. Därför föreslås avslag av begäran om
verksamhetsbidrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Ks au § 163

Information från kommunstyrelsens förvaltning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om
 aktuella chefsrekryteringar
 organisationsförändring på kommunstyrelsens förvaltning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

