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Dnr KS 2015/0221

Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
Förslag till beslut
Kommunstyrelen beslutar att
 sända reviderat yttrande daterat den 13 oktober 2015 till finansdepartementet som svar från Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått möjligheten att svara på remissen En kommunallag för framtiden (SOU nummer är 2015:24). Remissen avser en
omarbetning av kommunallagen. Remissvar ska lämnas till Finansdepartementet senast den 30 oktober 2015.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har deltagit i utredningsarbetet.
SKL kommer att avge eget remissvar och har vid informationsmöten under
hösten 2015 angett synpunkter som avviker från förslaget.
Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari
2018.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 24 september 2015
föreslagit att sända yttrande daterat den 24 september 2015 till finansdepartementet som svar från Varbergs kommun.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att lägga till följande
text i yttrandet till Finansdepartementet
 Varbergs kommun avstyrker förslaget om utökad medlemskrets
samt förslaget om utvidgad möjlighet till laglighetsprövning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0473

Mottagning och inkludering av nyanlända
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 inrätta en funktion för mottagning och inkludering med placering på
kommunstyrelsens förvaltning
 kostnaden för år 2015, 150 000 kr och för år 2016, 850 000 kr belastar
kommunstyrelsens ofördelade medel
 kostnaden avräknas mot finansering via pågående och eventuellt kommande projekt
 därefter undersöka möjligheten till finansiering via det statliga schablonbeloppet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommundirektören och förvaltningscheferna på socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har en arbetsgrupp med
representanter från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen,
Centrum för Livslångt Lärande, CLL, överförmyndarenheten, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och kommunstyrelsens förvaltning arbetat med
ta fram modeller och förslag för att öka samordningen kring mottagning och
inkludering av nyanlända. Det strategiska arbetsmarknadsrådet har varit
styrgrupp för arbetet.
Syftet med arbetet har varit att förbättra och effektivisera mottagning och
integrering av nyanlända för att främja ökad samverkan mellan berörda
kommunala verksamheter samt statliga och övriga aktörer.
Arbetsgruppen har konstaterat att mycket av det som görs i Varberg när det
gäller mottagande och integrering fungerar bra men också att det finns kritiska faktorer som försvårar arbetet med att ta emot och inkludera fler
nyanlända. Det främsta problemet är tillgången till bostäder. Dessutom
anser gruppen att det är mycket angeläget med kommunövergripande samordning och samordning med övriga involverade myndigheter och inte
minst civilsamhället. Dessutom behövs robustare informationskanaler.
Den rådande flyktingsituationen gör att Varbergs kommun, liksom övriga
svenska kommuner står inför utmaningar som kräver extraordinära insatser.
Behovet av strategisk samordning är uppenbar. Kommunens insatser måste
vara så effektiva och verksamma som möjligt. Förvaltningen föreslår därför
att en tjänst inrättas med uppdrag att strategiskt arbeta med mottagning och
inkludering av nyanlända. Tjänsten föreslås inrättas tills vidare med finanJusterandes sign
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siering för år 2015 och 2016 från kommunstyrelsens ofördelade medel. Därefter undersöks möjligheten till finansiering via det statliga schablonbidraget.
I många kommuner finns på kommunledningsnivå, en strategisk funktion
för samordning av det kommungemensamma arbetet med mottagning och
inkludering av nyanlända. Det är angeläget att kommunen organiserar sig,
dels för att klara mottagandet av nyanlända, inte minst i det ansträngda
nuläget, men också för det mer långsiktiga arbetet med att inkludera och
etablera nyanlända i samhället.
Med anledning av det föreslås att en strategisk och kommunövergripande
tjänst i Varberg inrättas, med placering på kommunstyrelsens förvaltning.
Det är viktigt att påpeka att tjänsten ska vara ett komplement till befintliga
funktioner och tjänster och ha det strategiska och kommunövergripande
uppdraget.
Till en sådan funktion, bör andra verksamheter knytas men fortfarande finnas kvar i sina linjeorganisationer. På så sätt kan en mottagnings- och inkluderingsfunktion utvecklas.
Mottagnings- och inkluderingfunktionen föreslås initialt bestå av en nyinrättad strategisk, kommunövergripande funktion som mottagnings- och
inkluderingsstrateg. Dessutom föreslås att socialförvaltningens integrationssamordnare samlokaliseras med inkluderingsstrategen för nära samarbete
och utveckling av verksamheten.
Enheten föreslås organisatoriskt sortera under kommunstyrelsens förvaltning, samhällsutvecklingskontoret och strategisk utveckling men att övriga
funktioner utöver integrationsstrategen, fortsatt är anställda i sina linjeorganisationer.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 20 september 2015
föreslagit att
 inrätta en tjänst som mottagnings- och inkluderingsstrateg med placering
på kommunstyrelsens förvaltnings avdelning strategisk utveckling, samhällsutvecklingskontoret
 kostnaden för 2015, 150 000 kr och för 2016, 850 000 kr belastar kommunstyrelsens ofördelade medel
 kostnaden avräknas mot finansering via pågående och eventuellt kommande projekt
 därefter undersöka möjligheten till finansiering via det statliga schablonbeloppet
 uppdra åt mottagnings- och inkluderingsstrategen att arbeta för att
utveckla en mottagnings och inkluderingsenhet
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Den rådande flyktingsituationen gör att Varbergs kommun, liksom övriga
svenska kommuner står inför utmaningar som kräver extraordinära insatser.
Behovet av strategisk samordning är uppenbar.
Kommunens insatser måste vara så effektiva och verksamma som möjligt.
Förvaltningen föreslår därför att en tjänst inrättas med uppdrag att strategiskt arbeta med mottagning och inkludering av nyanlända. Tjänsten föreslås inrättas tills vidare med finansiering för 2015 och 2016 från kommunstyrelsens ofördelade medel. Därefter undersöks möjligheten till finansiering via det statliga schablonbidraget.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att stryka femte att-satsen
 uppdra åt mottagnings och inkluderingsstrategin att arbeta för att
utveckla en mottagnings och inkluderingsenhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 444

Information – Varberg Vatten AB
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Peter Sjöholm och Margareta Björksund, Varberg Vatten AB, informerar
om pågående arbete i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0487

Naturvårdsavtal för kustheden på fastigheten Bua 10:248
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 teckna ett femårigt naturvårdsavtal med Länsstyrelsen i Hallands län
avseende kustheden på fastigheten Bua 10:248.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län önskar teckna ett femårigt naturvårdsavtal med
Varbergs kommun avseende kustheden på den kommunägda fastigheten
Bua 10:248. Syftet med avtalet är att Länsstyrelsen ska restaurera och sköta
området så att kusthedens höga biologiska värden bevaras och förstärks.
Kustnära sandmarker är en miljö som hyser en unik biologisk mångfald och
utgör livsmiljö för många hotade arter. Miljöer med kombinationen av
öppen sand och blomrika marker minskar drastiskt i landskapet på grund av
exploatering och igenväxning. Det krävs därför skötselinsatser för att bevara
och förstärka sandmarkernas biologiska värden. På Länsstyrelsen arbetar
man med restaurering och skötsel av sådana miljöer inom Åtgärdsprogrammet för hotade arter. Inom det arbetet har man identifierat några
extra värdefulla kustnära sandmarker. Båle är en av dessa. Med anledning
av det har en restaureringsplan tagits fram för området.
Under vintern 2014/2015 påbörjades restaureringen. Då röjdes träd och buskar bort. Nu vill Länsstyrelsen fortsätta arbetet med vresrosgrävning och
naturvårdsbränningar. Ett skriftligt naturvårdsavtal ger en ökad trygghet för
kommunen eftersom rättigheter och skyldigheter då regleras, utan att kostnader uppkommer för kommunen.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 7 oktober 2015 föreslagit att teckna ett femårigt naturvårdsavtal med Länsstyrelsen i Hallands
län avseende kustheden på fastigheten Bua 10:248.
Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på att kustheden i Båle restaureras.
Åtgärden ger både ökade naturvärden och positiva effekter för rekreation
och friluftsliv. Innan restaureringarna påbörjades var området igenvuxet
med låg bergtall och lövsly, på sikt hade det blivit en tät skog. Nu är området återigen öppet med fria vyer vilket gör det trevligt att vistas där. I samband med att restaureringarna gjordes uppstod en del oro bland närboende
och frågor inkom till både Länsstyrelsen och kommunen. Nu när de ser
resultatet har det övervägande kommit in positiv respons från allmänheten.
Även växt och djurlivet har redan svarat positivt på åtgärderna. Det är både
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en rikare blomning i området och man har funnit sandlevande bin som inte
fanns där innan restaureringarna.
Genom att teckna ett naturvårdavtal förbinder sig Länsstyrelsen att sköta
området så att det hålls öppet. Åtgärderna utförs främst under tidig vår och
sen höst och de stör därför inte badlivet och friluftslivet under sommarhalvåret. Naturvårdsavtalet hindrar inte kommunen att utveckla badplatsen
med anordningar för friluftslivet.
Båle är en kommunal badplats. Förutom det har kommunen inga andra planer för området.
Samråd har skett med mark och exploatering, hållbar samhällsutveckling
och hamn och gatuförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2012/0535

Överenskommelse om Kattegatts kustvattenråd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna överenskommelsen om Kattegatts kustvattenråd
 utse Stefan Edlund (MP) ordinarie representant och Ewa Klang (S) som
ersättande representant till rådslag med Kattegatts kustvattenråd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den 29 april 2015 bildades Kattegatts kustvattenråd under ett rådslag i
Halmstad. Varbergs kommun deltog då och undertecknade en avsiksförklaring att ingå som en av basfinansiärerna i kustvattenrådet.
Kommunstyrelsen har den 26 maj 2015, § 104, beslutat att godkänna organisationsförslaget, finansieringen och avsiktsförklaringen. Avsiktsförklaringen var av symbolisk karaktär. Nu när organisationen är helt beslutad
ska även en överenskommelse undertecknas av basfinansiärerna.
Kustvattenrådet är bildat och ska drivas på det sätt som beskrivs i överenskommelsen. Som basfinansiär har Varbergs kommun en representant i styrgruppen för kustvattenrådet samt representation vid rådslagen. Övriga basfinansiärer är Region Halland, samtliga kustkommuner i Hallands län,
Båstads kommun och Ängelholms kommun. Eventuellt kommer även
Höganäs och Helsingborgs kommuner ingå.
En samordnare kommer att anställas på 25 % för att arbeta med Kattegatts
kustvattenråd. Region Halland kommer att vara samordnarens arbetsgivare
och ansvarar även för ekonomihanteringen.
Det finns ingen begränsning för hur många representanter en medlemsorganisation får skicka till rådslagen. Flera kan delta men det är lämpligt att
utse en huvudrepresentant som företrädet kommunen i de fall det blir omröstning.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 7 oktober 2015 föreslagit att
 godkänna överenskommelsen om Kattegatts kustvattenråd
 utse representanter till kommande rådslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0341

Yttrande över samrådshandling - detaljplan Träslöv 8:139
Träslövsvägen 171
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 i samrådsskedet lämna följande yttrande
 exploateringsavtal tecknas före antagande
 i övrigt inte ha något att invända mot förslaget till detaljplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden beslutade den 7 mars 2013 att tillstyrka planprövning för
bostäder inom fastigheten Träslöv 8:139.
Stadsbyggnadskontoret har nu upprättat förslag till detaljplan. Syftet med
detaljplanen är att uppföra flerbostadshus för cirka 60 lägenheter.
Ingen ny allmänplats kommer att tillföras området. En gång- och cykelväg
väster om området används idag också som tillfart till angränsande fastighet.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 september 2015
föreslagit att
 exploateringsavtal tecknas före antagande
 i övrigt inget att invända mot detaljplaneförslaget i samrådsskedet.
I den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet anges Furubergsskogen
norr om detta planområde, som en viktig funktion för rekreation. Där anges
också riktlinjer för ny bebyggelse som blandad och förnyelse. Planförslaget
överensstämmer väl med dessa riktlinjer och med kommunens Bebyggelsesstrategi.
Kostnader som uppkommer vid åtgärder av gång- och cykelvägen regleras i
ett exploateringsavtal där exploatören tar kostnaderna.
Samhällsutvecklingskontoret ser positivt till utbyggnaden och detaljplaneförslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0468

Yttrande över samrådshandling – detaljplan för del av
Getterön 2:155
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 i samrådsskedet lämna följande yttrande
 i plankartan möjliggöra för anläggande av dagvattendamm
 ändra angiven huvudman för området markerat med angivelsen
gång, till kommunen
 i övrigt inte ha något att invända över redovisat förslag till detaljplan.
Ann-Charlotte Stenkil (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
detta ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2012, § 336, beslutat att godkänna upprättad avsiktsförklaring, genom vilken kommunen och ägarna till fastigheten
Getterön 2:155 gemensamt initierar en prövning om planläggning av fastigheten för att säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet samt skapa
åtta tomter.
Sedan många år tillbaka finns två fritidsstugor på arrendetomt inom fastigheten Getterön 2:155. Stugorna är belägna alldeles intill strandområdet, på
allmän plats, park, plantering. En förutsättning för planprövningen var att
dessa två arrenderätter skulle utsläckas, vilket säkrats genom avtal mellan
fastighetsägare och arrendator. I avtalen försäkras arrendatorerna äganderätt
till var sin nybildad tomt inom planområdet, i ersättning för nuvarande
arrenderätt.
Förslaget till detaljplan omfattar bildande av sju nya tomter för bostadsbebyggelse inom den nordöstra delen av planområdet och en i det nordvästra hörnet. Cirka 37 000 m2 mark planläggs som allmän plats med
beteckningen natur. Varbergs kommun ges genom planläggningen rådighet
över merparten av naturområdet och får på så sätt kontroll över entrén till
strandområdet.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 23 september 2015
föreslagit att
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i plankartan möjliggöra för anläggande av dagvattendamm
ändra angiven huvudman för området markerat med angivelsen gång,
till kommunen
i övrigt inte ha något att invända över redovisat förslag till detaljplan.

Samhällsutvecklingskontoret anser att förslag till detaljplan tillvaratar de
intresse kommunen har av att tillgängliggöra strandområdet i tredje vik för
allmänheten. Planförslaget ger kommunen rådighet över det markområde
som tidigare varit en privat barriär mellan strandområdet och Getteröns
camping, vilket kontoret anser vara positivt. Genom kommunal förvaltning
kan områdets värden för allmänheten säkerställas och utvecklas.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att möjliggöra för en dagvattendamm
inom planområdet då det skulle kunna bli en konsekvens av den dagvattenutredning som påkallas för hela Getterön, av länsstyrelsen.
I kartmaterialet för genomförandebeskrivningen har Getteröns vägförening
givits huvudmannaskap över hela förbindelsen genom naturmark till strandområdet, vilket samhällsutvecklingskontoret föreslår ändras.
Samtliga kostnader för exploatering av de åtta nya tomterna åvilar exploatören, som även står kostnaderna för framtagande av detaljplan med tillhörande utredningar.
Samhällsutvecklingskontoret anser att kostnader kopplade till utbyggnad av
allmän plats inte ska belasta exploatören, då de inte kan ses som en förutsättning för att exploatering ska kunna ske. Utvecklingen av strandområdet
är en kommunal fråga och bör hanteras som en investering.
Ett avtal bör upprättas med Getteröns vägförening inför detaljplanens antagande för att säkerställa att utbyggnad och överlämning av lokalgata inom
exploateringsområdet kan godkännas. Samhällsutvecklingskontoret anser att
en ombildning av gemensamhetsanläggningarna ska genomföras som en
konsekvens av nytillkomna fastigheter och ny anläggning. Lämpligen
genomförs den i samband med genomförande av detaljplanen för Getteröns
fritidshusområden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks
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Ks au § 449

Information - planarbete Bua hamnplan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om pågående arbete med detaljplan
för Bua hamnplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0346

Svar på remiss - En ny regional planering - ökad samordning
och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 sända reviderat yttrande daterat den 13 oktober 2015 till Näringsdepartementet som svar från Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade 2013 att tillsätta en parlamentarisk kommitté vid
namn Bostadsplaneringskommittén, för att utreda och vid behov föreslå
sådana förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i
alla delar av landet. Kommittén har nu avlämnat sitt slutbetänkande; En ny
regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU
2015:59). Näringsdepartementet har översänt slutbetänkandet till Varbergs
kommun för möjlighet att lämna synpunkter.
Kommittén anger som utgångspunkter för de förslag som läggs att det behöver ställas tydliga krav på samverkan och samordning i de regelverk som
styr de regionala planeringsslagen om ambitionen ska vara att skapa goda
förutsättningar för att tillgodose bostadsförsörjningen.
Kommittén lämnar tre huvudförslag:
 Krav på ökad samordning mellan ett antal utpekade planeringsslag, regional planering för transportinfrastruktur, tillväxt och kollektivtrafik
samt kommunernas planering för bostadsförsörjning
 En regional fysisk planering
 En nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning
Kommittén anser att förslagen bör genomföras den 1 januari 2019 genom
bland annat en ny lag om regional fysisk planering.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 7 oktober 2015 föreslagit att sända yttrande, daterat den 7 oktober 2015, till Näringsdepartementet som svar från Varbergs kommun.
Varbergs kommun har även tagit del av SKL:s förslag till yttrande, daterat
den 6 juli 2015. Varbergs kommun delar i stort de synpunkter som framförs
av Region Halland och SKL och ställer sig därför bakom respektive förslag
till yttrande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2015-10-13

16

Samhällsutvecklingskontoret har samrått med Region Halland och övriga
halländska kommuner om remissen.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att lägga till följande
text i yttrandet till Näringsdepartementet:
 det kommunala planmonopolet ska kvarstå.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0415

Remissvar - Förslag till regional bredbandsstrategi för
Halland 2015-2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 överlämna yttrande daterat den 1 oktober 2015 till Region Halland som
svar från Varbergs kommun
 ekonomiska konsekvenser för att uppfylla strategins intentioner ska
behandlas i ordinarie budgetberedning
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Region Halland har som en del av det regionala tillväxtarbetet tagit fram ett
förslag till regional bredbandsstrategi för Halland 2015-2020. Ett utbyggt
bredband ses som en av grundförutsättningarna för att Halland ska bli en
mer attraktiv, konkurrenskraftig och inkluderande region 2020 än 2014,
såväl på landsbygden som i staden.
Syftet med den regionala bredbandsstrategin är att stärka hela Hallands förutsättningar att utnyttja digitaliseringens möjligheter vilket innebär att den
regionala bredbandsstrategins främsta uppgift är att stimulera till utbyggnad
av företrädesvis fiber, då fiber är det medium som säkrast utan störningar
klarar höga överföringshastigheter.
Strategins avsikt är att främja samarbete mellan bredbandsaktörer, samt
systematisera och förtydliga de offentliga rollerna.
Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning från 2014 visar att 55 % av
hushållen och 53 % av företagen i Varberg har tillgång till fiber med 100
Mbit/s. Motsvarande siffra för Halland visar att 38 % av hushållen och 33 %
av företagen har tillgång till fiber.
Förslag till regional bredbandsstrategi för Halland har tagits fram av Region
Halland i samverkan med representanter från de halländska kommunerna.
Kommunkansliet har skickat förslaget för synpunkter till samhällsutvecklings-kontoret, Varberg energi AB och Vatten & Miljö i Väst AB,
VIVAB.

Forts.
Justerandes sign
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Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 30 september 2015 föreslagit att
 överlämna yttrande daterat den 1 oktober 2015 till Region Halland som
svar från Varbergs kommun
 ekonomiska konsekvenser för att uppfylla strategins intentioner ska
behandlas i ordinarie budgetberedning
 paragrafen justeras omedelbart.
Samhällsutvecklingskontoret anser att det är bra att Region Halland tar ett
samordnar ansvar för bredbandsutbyggnaden i Halland. Om bredbandsstrategin antas måste dock kommunen se över sina resurser för att leva upp
till strategins intentioner. Samhällsutvecklingskontoret bevakar bredbandsfrågan i översiktlig planering. Bredbandsutbyggnaden är vidare centralt för
utvecklingen av hela regionens näringsliv samt möjlighet att bo och verka
även utanför tätorterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0450

Utredning om distansarbetsplatser i skolor och andra
kommunala lokaler
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet i syfte att fördjupa utredningen gällande juridiska
och praktiska aspekter vid ett eventuellt införande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stefan Stenberg (C) har i kommunfullmäktige den 16 september 2014,
§ 118, lämnat motion om distansarbetsplatser i skolor och andra kommunala
lokaler.
Motionären menar att distansarbetsplatser ger människor som har en lång
väg till jobbet möjlighet att arbeta någon dag i veckan på hemmaplan och
slippa pendla. Motionären föreslår att Varbergs kommun utreder möjligheter
och lämpliga platser för distansarbetsplatser och att kommunen initierar ett
inrättande av sådana arbetsplatser.
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för inrättande av distansarbetsplatser.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 16 september 2015 föreslagit att
med hänvisning till utredningen tillsvidare avvakta med inrättande av
distansarbetsplatser i kommunal regi.
Kommunkansliet delar motionärens uppfattning att möjlighet till distansarbete är positivt för den enskilde och för miljön och att både offentliga och
privata arbetsgivare bör sträva efter att ibland kunna erbjuda det till sina
anställda, såvida inte den anställdes arbetsuppgifter kräver fysisk närvaro.
Det är dock tveksamt om det ingår i den kommunala kompetensen att
tillhandahålla denna typ av service.
På arbetsutskottet kommer ledamöterna överens om att
 återremittera ärendet i syfte att fördjupa utredningen gällande juridiska
och praktiska aspekter vid ett eventuellt införande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:
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Dnr KS 2015/0439

Taxor för hyror och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 fastställa förslag till taxor för hyror och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur och fritidsnämnden har den 26 augusti 2015, § 108, lämnat förslag
till taxor för hyror och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten 2016 i
Varbergs kommun.
Inför 2016 föreslås använda prisindex för kommunal verksamhet, PKV, vid
uppräkning av taxorna. Denna uppräkningsmetod infördes i samband med
förra årets taxereglemente. Prognosen för uppräkning är 3,1 % från SKL
augusti 2015. Vissa avvikelser från PKV-uppräkning har gjorts.
Avgifter för reklamplatser på kommunens idrottsanläggningar har differentierats. Idrottsrådet har kommit in med en skrivelse där man föreslagit att
ersättning för reklamplatser tas bort.
För hyror gällande teater och scen har en översyn skett.
En taxa för utlån av konstverk har införts.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 30 september 2015 föreslagit att
fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor för hyror och avgifter
2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0440

Kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i
Varbergs kommun 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 fastställa förslag på kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i Varbergs kommun 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur och fritidsnämnden har den 26 augusti 2015, § 109, lämnat förslag på
kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i Varbergs
kommun 2016.
Kommunfullmäktige beslutar årligen om bidragsbestämmelser för
föreningsverksamhet i Varbergs kommun. Beslut i fullmäktige föregås av
beslut i kultur- och fritidsnämnden. Inför 2016 års bidragsbestämmelser har
ett mindre antal revideringar genomförts i enlighet med de utredningar som
presenterades vid kultur och fritidsnämndens sammanträde den 20 maj
2015, §72.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 30 september 2015 föreslagit att
fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till bidragsbestämmelser 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0445

Taxa för upplåtelse av offentlig platsmark 2016 och tills
vidare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 fastställa förslag på taxa för upplåtelse av offentlig platsmark 2016 och
tills vidare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hamn och gatunämnden har den 15 juni 2015, § 77, lämnat förslag till taxa
för upplåtelse av offentlig platsmark 2016 och tills vidare.
En genomgående översyn av taxan har gjorts under 2015. I föreliggande
förslag har ingen generell uppräkning gjorts, men ett antal nya ändamål för
upplåtelser har lagts till och minsta avgift för hantering av upplåtelseärenden har höjts.
Taxan bedöms täcka kostnaderna för förvaltningens arbete, men inte ge
någon större intäkt över kostnaderna. Däremot tydliggör taxan att det finns
ett värde och en kostnad att använda offentlig plats för exempelvis försäljning, byggetableringar, kommersiella evenemang och liknande.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 30 september 2015 föreslagit att
fastställa hamn- och gatunämndens förslag till taxa för upplåtelse av
offentliga platser 2016 och tillsvidare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0446

Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2016 och tills
vidare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 fastställa förslag till hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn år 2016
och tillsvidare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hamn och gatunämnden har den 15 juni 2015, § 78, lämnat förslag till
hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2016 och tills vidare.
Uppräkning av taxan har gjorts stegvis under flera år för att ligga bättre i
linje med kostnader för underhåll samt andra båtklubbars avgifter. Det nu
lagda förslaget innebär en uppräkning från föregående års taxa, för förhyrda
båtplatser med 3-4 %, förhyrd båtplats vintertid med 27-43 %, serviceavgifter med 4-20 % samt fartygsavgifter med 1,4-6 %.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 30 september 2015 föreslagit att
fastställa hamn- och gatunämndens förslag till hamntaxa och avgifter för
Varbergs hamn år 2016 och tillsvidare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0447

Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2016 och tills
vidare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 fastställa förslag till hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn år
2016 och tillsvidare
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hamn och gatunämnden har den 15 juni 2015, § 79, lämnat förslag till
hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2016 och tills vidare.
Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram förslag till reviderad taxa för
Träslövsläges hamn. Förslaget innebär en uppräkning från föregående års
taxa, för fartygsavgifter med 3 %, för förhyrda båtplatser med 5 % samt
varuhamnsavgifter med cirka 3 %.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 30 september 2015 föreslagit att
fastställa hamn- och gatunämndens förslag till hamntaxa och avgifter för
Träslövsläges hamn år 2016 och tillsvidare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0502

Byggnadsnämndens taxa 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 fastställa plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa för 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har den 24 september 2015, § 409, beslutat att godkänna
föreslagen taxeändring och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för
antagande.
Följande ändringar finns i förslag till taxa för 2016. Regeringen beslutade
den 27 augusti 2015 att fastställa 2016 prisbasbelopp till 44 300 kronor
vilket innebär en sänkning med 200 kr från nuvarande 44 500 kr 2015.
Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att ändra timavgifterna
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
index för kommunal verksamhet, PKV räknat fram till den 1 oktober året
före avgiftsåret. Mindre förändringar i nu gällande taxa föreslås av tabell
2,3, 5, 6, 14, 15, 16, 22 och 27.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 7 oktober 2015 föreslagit att
fastställa plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa för 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0423

Höjning av avgift för trygghetslarm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna en höjning av avgiften för trygghetslarm från 0,518 % av
prisbasbeloppet till 0,562 % av prisbasbeloppet för kunder i Varbergs
kommun
 avgiftshöjningen ska gälla från den 1 januari 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 20 juni 2013, § 121, att verksamheten för
utförande av insatsen trygghetslarm, exklusive larm dagtid från personer
som bor på landsbygden samt insatsen hemtjänst natt, från och med den
1 september 2013 övergår till Räddningstjänsten Väst och att beslut och
beställning av insatserna görs av socialförvaltningen.
Under hösten 2014 har Räddningstjänsten Väst bytt ut samtliga trygghetslarm och idag är tekniken digital mot tidigare analog.
Idag sker övervakning på fler funktioner än tidigare. Mobiltelefoni sker i
form av tal över GSM och datatrafik över GPRS. De digitala larmen är i sig
inte mycket dyrare än de äldre analoga men de kräver GSM och GPRSabonnemang. Det fanns även tidigare en hel del GSM-larm vilka var dyrare
men saknade den digitala övervakningen. Kunden har numera ingen belastning på sin telefonräkning vilket man tidigare hade på minst en uppkoppling
per dygn i form av provlarm.
Socialnämnden har den 20 augusti 2015, § 140, föreslagit kommunfullmäktige att godkänna en avgiftshöjning för trygghetslarm från 0,518 %
av prisbasbeloppet till 0,562 % av prisbasbeloppet. Avgiftshöjningen gäller
från den 1 januari 2016 för kunder med trygghetslarm i Varbergs kommun.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 1 september 2015 föreslagit att
 godkänna en höjning av avgiften för trygghetslarm från 0,518 % av
prisbas¬beloppet till 0,562 % av prisbasbeloppet för kunder i Varbergs
kommun
 avgiftshöjningen ska gälla från den 1 januari 2016.
För kommunen kostade de tidigare analoga larmen 35 kronor per kund och
månad och de digitala larmen kostar nu 54 kronor per kund och månad.
Socialnämnden föreslår därför att kunder med trygghetslarm får en avgiftshöjning som motsvarar mellanskillnaden.
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Nuvarande avgift för användare av trygghetslarm beräknas som 0,518 % av
prisbasbeloppet, vilket för 2015 innebär en avgift på 231 kronor per månad.
En höjning av avgiften med 19 kronor per månad innebär en justering till
0,562 % av prisbasbeloppet, vilket betyder att användare av trygghetslarm
får en avgift på 250 kronor per månad.
Socialförvaltningen kommer att revidera tillämpningsanvisningar för avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorg och informera aktuella kunder om
avgiftshöjningen utifrån det beslut som fattas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0324

Budget 2016, plan 2017-2018, Varbergs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2016.
2. Godkänna de förutsättningar som budget 2016, ram 2017 och plan 2018
grundar sig på såsom:
 Sveriges kommuner och landstings, SKLs, prognos från 17 augusti
2015 avseende skatteunderlagets tillväxt och förändring av generella
statsbidrag
 SKLs prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar för 2016
 prognostiserade befolkningsförändringar enligt kommunstyrelsens
beslut i maj 2015
 fastställa internräntan till 2,5 %
 medel för drift- och kapitalkostnader avsätts i budget i samband med
nyinvesteringsbeslut och tillförs nämnderna i samband med att
objektet tas i drift
 drift- och kapitalkostnader vid nyexploatering tillföras nämnderna
vid driftsättning
 differentierade pålägg för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och
avsättning till individuella pensionsavgifter
 nämndernas ramar 2017 och plan 2018 har justerats upp med 2/3 av
SKLs prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar
3. Godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2016 och plan
2017-2018.
4. Godkänna förslag till exploateringsbudget 2016 och plan 2017-2018.
5. Godkänna förslag till resultatbudget för 2016, samt ram 2017 och plan
2018.
6. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade
medel.
7. Fastställa följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning:
a. Kommunen bör uppnå ett resultat som uppgår till minst 1 % av
skatter och utjämningsbidrag.
b. Investeringarna exklusive taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet bör till 100 % finansieras med egna medel över tid.
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8. Fastställa kommunkoncernens totala låneram för 2016 till högst
3,5 mdkr, inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB.
9. Omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2016:
a. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens
skulder, till beslutad låneram under 2016, inom vilket delegat medges
teckna dessa.
b. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016,
inom vilken delegat medges teckna dessa.
10. Fastställa Räddningstjänsten Västs låneram till högst 20 mnkr för år
2016. Låneräntan ska vara kommunens internränta.
11. Vid uppföljning av Kommunfullmäktiges strategiska målområden,
prioriterade mål och strategiska inriktningar ska nämndernas bidrag till
måluppfyllelse beaktas. Tillsammans ska dessa utgöra underlag för
bedömning om kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv
12. Ge i uppdrag:
a. till kommunstyrelsen att utreda hur en ny modell för intern-hyressättning skulle kunna utformas med anledning av ändrade
redovisningsregler för periodiskt underhåll.
b. till kommunstyrelsen att utreda framtida pensionskostnadsutveckling
och hantering av extra pensionsavsättning
c. till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till handlingsplan utifrån
genomförd utredning av konsekvenserna av att tillfälligt frångå
fullmäktiges finansiella mål att investeringarna skall vara självfinansierade
d. till socialnämnden att utvärdera Psynk-projektet inför 2017 tillsammans med berörda nämnder.
e. till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera satsningen på datorer, en-till-en, till elever i grund- och gymnasieskolan
Kommunstyrelsen beslutar att
 ge i uppdrag till kommundirektören att tydliggöra principerna för
kommunikation av internpriser mellan servicenämnden och köpande
nämnder i kommande budgetarbete.
Jana Nilsson (S) och Ewa Klang (S) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har utarbetat förslag till budget 2016, ram 2017 och plan
2018. I budgetdokumentet som bifogas återfinns budget enligt fullmäktiges
mål och inriktningsdokument.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0454

Räntestrategier inom internbanken
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna föreslagna räntestrategier avseende Varbergs Stadshus AB,
Varberg Energi AB, Varbergs Bostads AB, Varbergs Fastighets AB
samt Varberg Vatten AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I reviderad Finanspolicy, den 24 februari 2015, förtydligades ansvarfördelningen så att ansvar och mandat följer varandra i strukturen. Kommunen
som ägare ansvarar för att tillgodose kapitalförsörjningen medan respektive
dotterbolag arbetar fram egna räntestrategier utifrån bolagets nuvarande och
framtida behov.
Föreslagna räntestrategier är antagna och godkända i respektive dotterbolags
samt moderbolagets styrelse. Arbetet med att ta fram räntestrategierna har
skett i nära samarbete med ekonomikontoret samt vår oberoende finansiella
rådgivare AGL.
Internbankens bedömning är att föreslagna räntestrategier är väl anpassade
till makroekonomiska analyser och bedömda ränteutvecklingsprognoser.
Vidare är bedömningen att strategierna stämmer väl överens med respektive
bolags riskprofil och dess affärsrisker. Avslutningsvis ger samtliga föreslagna beslutade räntestrategier en förutsättning för att skapa en god balans
mellan säkerhet och risk på både kort och lång sikt.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 30 september 2015 föreslagit att
godkänna föreslagna räntestrategier avseende Varbergs Stadshus AB,
Varberg Energi AB, Varbergs Bostads AB, Varbergs Fastighets AB samt
Varberg Vatten AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 462

Beredning - Stadshus AB
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret för dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott om
Varbergs Stadshus AB möte den 27 oktober 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 463

Dialogmöte - Varbergs Fastighets AB
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varberg Fastighet AB för dialog med arbetsutskottet enligt planerat dialogmöte. Dialogmöten är en del i kommunens styrmodell. Följande frågor diskuteras:
 ägardirektiv
 kommersiella fastigheter
 parkeringshus
 Varbergs Fastighets AB i hamnen och Västerport
 Kvarteret Färgaren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0425

Riktlinjer för beredning av motioner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 anta förslag på riktlinjer för beredning av motioner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag på riktlinjer för beredning av
motioner. I riktlinjerna framgår vad som finns reglerat i kommunallagen och
kommunfullmäktiges arbetsordning om motioner samt en beskrivning av
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens olika
ansvarsområden vid besvarande av en motion.
I riktlinjerna finns också förslag på hur en motion besvaras av kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen samt bedömningsgrunder för densamma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 september 2015, § 402, beslutat
att återremittera ärendet i syfte att förtydliga begrepp och skrivningar. De
tydliggöranden som skett framgår i bifogade riktlinjer.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 28 augusti 2015 föreslagit att
anta förslag på riktlinjer för beredning av motioner.
Arbetsutskottet har den 15 september 2015, § 402, kommit överens om att
återremittera ärendet.
Kommunkansliet har i nytt tjänsteutlåtande den 23 september 2015 föreslagit att anta förslag på riktlinjer för beredning av motioner.
Då det finns otydlighet i hur en motion bereds samt gällande lagstiftning
anser kommunkansliet att det är av vikt att riktlinjerna för hur en motion
tydliggörs.
Kommunkansliet föreslår vidare att kommunfullmäktige antar riktlinjerna
eftersom det är den instans där möjligheten finns att väcka motioner enligt
kommunallagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 465

Information från regionalt samarbete
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om
 verksamhetsplan för kommunberedningen.
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Ks au § 466

Information från kommundirektören och kommunstyrelsens
förvaltning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om
 Gripen
 beredskap i kommunen kring mottagande av flyktingar.
Kommunkansliet informerar om
 redovisning av uppdrag.
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Ks au § 467

Meddelanden
Dnr KS 2015/0023-57
Länsstyrelsens beslut den 28 september 2015 om anmälan för samråd enligt
12 kap 6 § miljöbalken angående nedgrävning av markkabel för el, tele/data
och fjärrvärme från Lindbergsvägen till Göingegården i Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0023-61
Länsstyrelsens beslut den 30 september 2015 om ansökan om dispens från
biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 11b § miljöbalken för åtgärder på
fastigheten Folkared 6:3, Folkared 1:4 och Sibbarp 5:4, Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0029-55
Länsstyrelsen beslut den 30 september 2015 om tilläggsbidrag till byggnadsvård på gården Grunnarp, Grunnarp 3:12, Valinge socken, Varbergs
kommun.
Dnr KS 2015/0029-56
Länsstyrelsens beslut den 30 september 2015 om bidrag till byggnadsvårdande åtgärder på Långaanskogen, Ästad 1:13, Sibbarps socken,
Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0023-60
Länsstyrelsens beslut den 1 oktober 2015 om anmälan för samråd enligt 12
kap 6 § miljöbalken angående underhållsröjning längs två ledningssträckor i
Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0023-59
Länsstyrelsens beslut den 2 oktober 2015 om ansökan om dispens från
biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 11 § och anmälan och anmälan
för samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken för flyttning och breddning av väg
inom fastigheterna Grimmared 4:3, Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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