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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

29 april 2014

Datum för anslags
uppsättande

13 maj 2014

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet
Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Sofie Werdin

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

5 juni 2014
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Ks § 82

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
–

dagordningen ändras enligt följande:
–
–

ärende 7, Extra medel till gymnasieprogram, tas upp som ärende 29
extra ärende, Akut renovering av tillagningsköket på Peder Skrivares
skola, tas upp som ärende 26
– extra ärende, Remissvar - Förslag till ändring i trafikförordningen
(1998:1276) och vissa andra frågor om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder, tas upp som ärende 27
– extra ärende, Inrättande av ceremoni för nya medborgare, tas upp
som ärende 28.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign
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Ks § 83

Information – framtidens hemsjukvård i Hallands län
Socialförvaltningen informerar om framtidens hemsjukvård i Hallands län.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0082

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler, Karl Gustavs bygdegårdsförening
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 lämna bidrag med 83 tkr till Karl Gustavs bygdegårdsförening för tillbyggnad av entrén i bygdegården under förutsättning att Boverket beviljar bidrag med 119 tkr
 bidraget belastar kommunstyrelsens ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Karl Gustavs bygdegårdsförening ansöker om bidrag hos kommunen och
Boverket för ombyggnad och renovering av bygdegårdens entrédel till en
total kostnad av 237 tkr. Ombyggnaden innebär att tillgängligheten ökar, till
exempel för rörelsehindrade, genom montering av elektrisk dörröppning.
Från Boverket kommer föreningen att ansöka om bidrag för 50 % av kostnaden. För 35 % av återstående finansieringsbehov önskar man bidrag från
kommunen, vilket är det normala förfarandet vid denna typ av åtgärder i
bygdegårdarna.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 14 mars 2014 föreslagit att
 lämna bidrag med 83 tkr till Karl Gustavs bygdegårdsförening för tillbyggnad av entrén i bygdegården under förutsättning att Boverket beviljar bidrag med 119 tkr
 bidraget belastar kommunstyrelsens ofördelade medel.
Kultur- och fritidsnämnden har den 19 januari 2014, § 10, tillstyrkt kommunens bidrag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 mars 2014, § 124.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Karl Gustavs bygdegårdsförening
Ekonomikontoret
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KS 2014/0214

Begäran om utökning av servicenämndens investeringsbudget till Mariedalsskolans kök
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 utöka servicenämndens investeringsbudget för 2014 med 900 tkr för att
täcka de ökade kostnaderna för anpassning av Mariedalsskolans kök.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Mariedalsskolan ändrades till en F-3 skola från hösterminen 2013. Köket
behöver anpassas till en verksamhet som även omfattar frukost och mellanmål för ett större antal elever och arbetet har under det gångna läsåret utförts
med en provisorisk lösning.
Åtgärder som behöver genomföras är bland annat installation av en tunneldiskmaskin och att kökets yta ökas genom att ta ner en vägg mot ett kontor.
Kontorsdelen som ska bli kök måste våtrumsanpassas och få ett särskilt
golv. Ventilationen ska anpassas i de ombyggda utrymmena. Anpassningarna är kostnadsberäknade till 900 tkr och skrivs av på 15 år och innebär en
hyresökning för barn- och utbildningsförvaltningen med 62 tkr per år.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 4 april 2014 föreslagit att utöka
servicenämndens investeringsbudget för 2014 med 900 tkr för att täcka de
ökade kostnaderna för anpassning av Mariedalsskolans kök.
Den utökade investeringsbudgeten för servicenämnden innebär ingen extra
kapitalkostnadstäckning eller driftkostnad, då verksamheten är intäktsfinansierad och kostnaderna för hyran ingår i barn- och utbildningsnämndens
budget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april 2014, § 154.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Dnr KS 2014/0210

Månadsrapport januari-mars 2014 – kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för januari-mars 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Av månadsrapporten framgår om det finns avvikelser mot planerad verksamhet, det ekonomiska läget för drift och investeringar samt personalstatistik. Rapporten är ett komplement till tertial- delårs- och helårsuppföljningen.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 10 april 2014 föreslagit att
kommunstyrelsens månadsrapport för januari-mars 2014 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april 2014, § 155.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret
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Dnr KS 2014/0226

Månadsrapport januari-mars 2014 – Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna Varbergs kommuns månadsrapport för januari-mars 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämnderna har skickat sina månadsrapporter till ekonomikontoret som
sammanställt dem till en rapport för Varbergs kommun med tillhörande
övergripande kommentar.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 11 april 2014 föreslagit att
Varbergs kommuns månadsrapport för januari-mars 2014 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april 2014, § 156.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0164

Försäljning av fastigheten Björnen 7
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 överlåta fastigheten Björnen 7 till Varbergs Fastighets AB för en köpeskilling om 12,4 mnkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Jana Nilsson (S), Ewa Klang (S), Inger Karlsson (S), Ulla Svenson (S) och
Turid Ravlo Svensson (S) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår avslag på arbetsutskottets förslag.
Jörgen Warborn (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) förslag.
Med 7 röster för arbetsutskottets förslag och 6 nej-röster för Jana Nilssons
(S) förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets förslag.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Beslutande
Jörgen Warborn (M)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Lena Andersson (M)
Micael Åkesson (M)
Harald Lagerstedt (C)
Marianne Nord Lyngdorf (FP)
Lilith Svensson (KD)
Jana Nilsson (S)
Ewa Klang (S)
Inger Karlsson (S)
Ulla Svenson (S)
Turid Ravlo Svensson (S)
Stefan Edlund (MP)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X

7

Nej

10

Avstår

X
X
X
X
X
X
6

Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 29 april 2013, § 135, beslutat att uppdra åt serviceförvaltningens fastighetsavdelning att utreda möjligheterna för annan användning av fastigheten Björnen 7 samt för övriga verksamheter vara behjälplig att hitta andra lokaler.
Bakgrunden är att planeringskontoret och serviceförvaltningen i arbetet med
lokalförsörjningsplanen identifierat fastigheten som en utvecklingsfastighet
som på grund av sitt strategiska läge bör utvecklas.
Socialförvaltningens har hyrt delar av fastigheten och utflyttar under 2015.
Resterande ytor hyrs ut till bland annat montessoriskola och föreningar.
Planeringskontoret och serviceförvaltningen fick under sommaren 2013
förfrågan från Kunskapsskolan AB om uthyrning av de lokaler socialförvaltningen lämnat.
Befintlig detaljplan anger ändamål småindustri men för befintlig skolverksamhet i bygganden har bygglov tidigare lämnats.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 20 mars 2014 föreslagit att
 överlåta fastigheten Björnen 7 till Varbergs Fastighets AB för en köpeskilling om 12,4 mnkr
 uppdra planeringskontoret att beställa ändring av detaljplan för fastigheten Björnen 7 för att möjliggöra ett utökat användande av fastigheten
för skoländamål.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Eftersom fastigheten inte längre innehåller kommunala verksamheter och
ska utvecklas bedömer planeringskontoret att ägandet av fastigheten lämpligast ligger hos det kommunala bolaget Varbergs Fastighets AB, vilka sedermera har lett diskussionen och processen med intressenten på de lokaler
socialförvaltningen lämnar.
Planeringskontoret och Varbergs Fastighets AB har samrått med stadsbyggnadskontoret gällande detaljplan och bygglov. Bedömningen är att en etablering av skola kan prövas i ett bygglov men detaljplanen bör lämpligen
ändras, för att även stämma överens med befintliga förhållanden.
Varbergs Fastighets AB har i samråd med planeringskontoret låtit NAI
SVEFA värdera fastigheten. Värdet uppskattades i utlåtande den 13 februari
2013 till 15 mnkr. I revidering av värderingen har befintliga hyresnivåer
beaktats för de föreningar som hyr lokal i fastigheten och fastigheten har
den 13 mars 2013 värderats till 12,4 mnkr.
En ändring av detaljplan och användning av fastigheten från småindustri till
bland annat skoländamål ligger i linje med intentionerna om att förtäta
innerstaden och utöka möjligheterna för service och verksamheter.
Frågan om etablering av skolverksamhet hanteras separat genom att Skolinspektionens begär yttrande från kommunen gällande ansökningar om att
starta fristående skola.
Samråd har skett med ekonomikontoret, serviceförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och barn- och utbildningsförvaltningen.
Arbetsutskottet har den 1 april 2014, § 131, beslutat att ge planeringskontoret i uppdrag att beställa ändring av detaljplan för fastigheten Björnen
7 för att möjliggöra ett utökat användande av fastigheten för skoländamål.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande

Datum

Reservation mot beslutet om försäljning av kvarteret Björnen 7, KS 140429

Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslutade i rubricerat ärende. Beslutet att överlåta
fastigheten Björnen 7 till Varbergs Fastighets AB, grundar sig på att majoriteten vill bygga
om fastigheten för att kunna hyra ut den till Kunskapsskolan AB. Vi har redan i samband med
att frågan var uppe i fastighetsbolagets styrelse föreslagit avslag till köpet. Vi har i samband
med detta även tydligt sagt att vi kommer att vidhålla detta även efter valet.
Vi har också reserverat oss mot majoritetens svar på skolinspektionens remiss om
Kunskapsskolans ansökan, KS den 25 mars 2014 enligt nedan.
Vi ser stora ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av att Kunskapsskolan etablerar
sig i Varberg. Detta eftersom det pågående arbetet med att bygga en ny F-9 skola i Trönninge
med 800 platser, tillsammans med de nuvarande skolornas utbud är planerat utifrån det behov
kommunen har av grundskoleplatser.
Redan innan etableringen av vår nya skola i Trönninge har vi i år en total kapacitet på 3 080
platser i våra centrala skolor. Behovet just nu är 2 617 platser. De 800 platserna i Trö1minge
konnner att fördelas dels till lanclsbygdsskolorna, dels till elever som idag går i skolor i
staden. Detta gör att vi över överskådlig tid kommer att vara väl tillgodoseclcla med platser i
staden.
Kunskapsskolans etablering kommer därför att leda till att vi har betydligt fler platser än vad
som bedöms efterfrågas. Den bedömda elevökningen stannar de närmaste åren enligt prognos
på 119 elever i gruppen som går årskurs 4 - 9. Tillskottet på platser genom etableringen av
Kunskapsskolan blir 378 elever utöver de platser som skapas genom elen pågående
etableringen av Trönningeskolan. Detta medför bl.a. att konnnuns kostnader för lokaler ökar.

~--<l_J;c_

----- ------------------------------------------~
För den Socialdemokratiska KS-gruppen
Jana Nilsson

Varbergs kommun
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Dnr KS 2013/0451

Industrispår Susvind
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avveckla Susvindsspåret senast inom ett år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Susvindspåret består av en oelektrifierad spåranläggning och är en rest av
gamla Ätranbanan som gick från Varberg till Ullared. Banan lades ner i
början av 1960-talet. På 1990-talet genomfördes en förlängning av spåret ut
till Nilson Group AB. Spåret har rustats upp sommaren 2010.
Hamn- och gatuförvaltningen har under hösten 2013 utrett framtiden för
spåret, som presenteras i rapporten Framtiden för industrispår Susvind.
Bakgrunden till utredningen är att Trafikverket ställt frågan till kommunen
om behovet av industrispåret i framtiden eftersom spåret innebär stora begränsningar och extra kostnader för projekt Varbergstunneln.
Planeringskontoret har i januari 2014 tillsammans med Marknad Varberg
AB beskrivit konsekvenserna av en eventuell nedläggning av Susvindsspåret närmare i rapporten Konsekvenser av nedläggning av industrispår
Susvind.
En genomförd kundanalys visar att spåret endast används av ett företag.
Kommunen har försökt att minimera underhållskostnaderna på banan då
transporterna varit få. Underhållskostnaden för Susvindspåret är i dag cirka
100 000 kronor per år.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 januari 2014 föreslagit att
avveckla Susvindsspåret och att tiden för verkställande ska styras av projekt
Varbergstunneln.
Verksamheter som i dag har tillgång till industrispåret har uttryckt ointresse
att transportera sitt gods på järnväg då det inte är konkurrensmässigt vare
sig till kostnad eller till leveranssäkerhet. Ur ett etableringsperspektiv är
industrispår inte heller en efterfrågad tillgång.
En avveckling av spåret bedöms endast marginellt påverka miljömålen eller
möjligheten att uppfylla intentionerna i översiktsplanen, däremot kan en
avveckling underlätta stadsutvecklingen i stadens norra delar. Ett tänkbart
användningsområde för spårområdet kan vara en gata eller dylikt.

Justerandes sign
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 april 2014, § 135, och då kommit överens om följande att-sats:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avveckla Susvindsspåret senast inom ett år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Dnr KS 2013/0020

Begäran om fondmedel 2014 samt uppföljning av utvärdering - Centrum för Livslångt Lärande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 bevilja Centrum för Livslångt Lärande att under 2014 disponera 302 tkr
ur egen resultatfond
 godkänna utvärderingen av uppdraget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Alexandersoninstitutet vid Campus Varberg har under de senaste åren arbetat särskilt med kreativa näringar genom EU-projekt.
Kommunstyrelsen har den 5 februari 2013, § 17, beslutat, för att utreda fortsatta utvecklingsmöjligheter och ett utbud av aktiviteter såsom Coastal
Culture, att Centrum för Livslångt Lärande, CLL, under 2013 får disponera
800 tkr ur egen resultatfond, vilket var en del av tidigare års överskott.
Vidare beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt CLL att verka för att
Coastal Culture ska finansieras utanför CLL:s organisation samt att kommunstyrelsen får en utvärdering av projektet.
Utredningen fortlöper under 2014 vilket betyder att kommunstyrelsen ska
besluta om att resterande del av de 800 tkr som inte utnyttjats under 2013
även kan nyttjas under 2014, vilket är 302 tkr. Vidare finns en rapport som
beskriver det uppdrag som CLL fick i samband med kommunstyrelsens beslut.
Rapporten Coastal Culture: Tre framtidsscenarier innehåller en omfattande
utvärdering av arrangemanget Coastal Culture. I rapporten presenteras
arrangemangets tillgångar, intressenternas behov vartefter organisationen
och finansieringen diskuteras. Avslutningsvis skisseras både framtidsscenarier och rekommendationer inför framtiden.
Yttrande
Centrum för Livslång Lärande föreslår kommunstyrelsen besluta att
 bevilja Centrum för Livslångt Lärande att under 2014 disponera 302 tkr
ur egen resultatfond
 godkänna utvärderingen av uppdraget.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 april 2014, § 137.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Centrum för Livslångt Lärande
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 91

Sammanträdesprotokoll
2014-04-29

16

Dnr KS 2014/0101

Beslut enligt kommunallagen 6 kap § 1a, uppsiktsplikt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 Varbergs Bostad under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet
på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för
verksamheten.
 Varberg Vatten AB och Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB under verksamhetsåret 2013, bedrivit sina verksamheter på sätt som är förenligt
med det kommunala ändamålet för verksamheterna och i enlighet med
de kommunala befogenheter som gäller för verksamheterna.
 Hallands Hamnar Varberg AB och Hallands Hamnar AB under
verksamhetsåret 2013, bedrivit sina verksamheter på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheterna och i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheterna.
 Varberg Energi AB och Varberg Energimarknad AB under
verksamhetsåret 2013, bedrivit sina verksamheter på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheterna och i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheterna.
 Varberg Event AB under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet
på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för
verksamheten.
 Varbergs Fastighets AB under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet med
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
 Terminal West Logistics AB under 2013 bedrivit sin verksamhet på sätt
som är förenligt med det kommunala ändamålet med verksamheten och i
enlighet de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
 Varbergs Stadshus AB under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin
verksamhet på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet med
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt bestämmelser i kommunallagen kap. 6 § 1 a
årligen besluta om kommunens bolag verkat i enlighet med det kommunala
ändamålet med bolaget och i enlighet med de kommunala befogenheter som
gäller för bolagets verksamhet.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 februari 2014 föreslagit kommunstyrelsen besluta att kommunens bolag bedrivit sina verksamheter under verksamhetsåret 2013 på ett sätt som varit förenligt med
fastställda ändamål och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens förvaltning har under verksamhetsåret löpande kontakt med bolagen. Dessa kontakter som bl.a. sker vid
styrelsemöten i Varbergs Stadshus AB, månatliga möten inom kommunkoncernens ledningsgrupp samt möten inom bolagskoncernen, utgör en god
grund för den prövning kommunstyrelsen ska göra enligt kommunalagen
kap. 6 § 1a. Utöver det tillkommer de verksamhetsberättelser som färdigställs inför årsboksluten.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2014, § 142.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0141

Remissvar - Ansökan om tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Qstar Försäljning AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 inte ha något att invända mot Qstar Försäljning AB:s ansökan om
kameraövervakning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har begärt Varbergs kommuns yttrande på Qstar Försäljning
AB:s ansökan om tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
Qstar försäljning AB ansöker om kameraövervakning på en obemannad
automatisk drivmedelsanläggning, dygnet runt, för att det ska vara möjligt
att upptäcka drivmedelsstölder, stöldförsök och skadegörelse. Kameraövervakningen ska ses som ett alternativ till övriga åtgärder som vidtagits och är
ett komplement till det stöldskydds- och larmsystem som redan finns.
Ansökan gäller en kamera vars upptagningsområde är över pumpfundament
och kortterminal. Bilder ska lagras och ses av företagets övervakningscentral och lagras på krypterad och lösenordskyddad server. Övervakningen
ska ske 24 timmar per dygn men bilddokumentering sker endast då larm
utlöser på stationen. Tydlig skyltning i minst A5-format ska upplysa om att
övervakning sker. Tillsammans med ansökan finns även en sammanställning
av brott som inträffat på företagets obemannade stationer.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 6 mars 2014 inte haft
något att invända mot förslaget.
Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av övervakningen
väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid en bedömning ska det även beaktas om övervakning behövs för att förebygga
brott och förhindra brott eller andra jämförliga ändamål.
I ansökan framhålls att övervakningsområdet är en plats som är brottsutsatt
och en plats där olyckor förekommer. Samtidigt är det även en plats som
allmänheten har tillgång till utan hinder, men då bilddokumentering endast
sker då larm utlöses skyddas den personliga integriteten i viss mån. I en avvägning mellan dessa två parametrar anser kommunen att intresset av övervakningen väger tyngre än den enskildes integritet. Kameraövervakningen
kan även ses som ett komplement till övriga åtgärder som vidtagits.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 mars 2014, § 114.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0093

Remissvar - Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Varbergs kommun, dnr 32-2014:1000
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande
som svar från Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Plusgymnasiet AB har ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Varbergs kommun från och med läsåret 2015/2016.
Skolinspektionen har gett Varbergs kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen. Syftet är att bedöma om etableringen medför påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen.
Kommunfullmäktige i Varberg har beslutat om valfrihet och kvalitetskonkurrens som strategiska inriktningar i kommunen. Medborgarnas delaktighet och möjlighet att välja är viktigt för att säkra bästa möjliga kvalitet.
Det är viktigt att de kommunala och fristående skolorna verkar på samma
villkor.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 mars 2014 föreslagit
att till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande
som svar från Varbergs kommun.
Barn- och utbildningsnämnden har den 24 mars 2014, § 36, föreslagit
kommunstyrelsen att till Skolinspektionen översända barn- och
utbildningsnämndens yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2014, § 143.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0110

Remissvar - ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola
AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Falkenbergs kommun, dnr 32-2014:1023
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande
som svar från Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Drottning Blankas gymnasieskola har ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falkenbergs kommun från och med
läsåret 2015/2016. Skolinspektionen har gett Varbergs kommun möjligheten
att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen. Syftet är att
bedöma om etableringen av en den sökta utbildningen medför påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen.
Kommunfullmäktige i Varberg har beslutat om valfrihet och kvalitetskonkurrens som strategiska målinriktningar i kommunen. Medborgarnas
delaktighet och möjlighet att välja är viktigt för att säkra bästa möjliga kvalitet. Det är viktigt att de kommunala och fristående skolorna verkar på
samma villkor.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 mars 2014 föreslagit
att till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande
som svar från Varbergs kommun.
Barn- och utbildningsnämnden har den 24 mars 2014, § 35, föreslagit
kommunstyrelsen att till Skolinspektionen översända barn- och
utbildningsnämndens yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2014, § 144.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0400

Svar på motion om att göra Varberg till en Wikipediastad
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 18 september 2012,
§ 112, lämnat motion om att uppdra kommunstyrelsen att påbörja arbetet
med att göra Varberg till en Wikipediastad genom att placera ut QR-koder
på intressanta byggnader, platser och i samband med arrangemang.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 4 april 2014 avstyrkt
motionen men att möjligheten att använda QR-koder bör beaktas i det fortsatta arbetet med att förbättra informationen till invånare, företagare och
besökare i Varbergs kommun.
Det finns idag flera vägar att hitta information om Varbergs kommun.
Kommunledningskontorets bedömning är att informationen till såväl besökare som invånare har förbättrats väsentligt med både ny webbplats och vad
marknadens aktörer erbjuder.
Under 2012 inleddes ett omfattande arbete för att förnya Varbergs webbplats till att bli den självklara besökspunkten för invånare, företag och besökare. Förändringen innefattade arbete med målgruppsanalys, en förnyelse av
innehåll och struktur för att öka tillgängligheten.
Ett projekt för att öka tillgängligheten till kommunens tjänster för självservice har bedrivits under samma period. Syftet har varit att stödja olika
målgrupper med angelägna självservicetjänster som kan utföras oavsett tid
och plats. En av de prioriterade målgrupperna har varit besöksnäringen.
Insikten om att mobiltelefoner och läsplattor i mycket stor utsträckning används för att nå information har varit en grundförutsättning för utvecklingen
av den nya systemplattformen. Systemet har utformats så att dessa villkor
har uppfyllts.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april 2014, § 152.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 96

Sammanträdesprotokoll
2014-04-29

23

Dnr KS 2014/0021

Lednings- och informationsplan inför och vid särskilda och
extraordinära händelser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 anta förslag till Lednings- och informationsplan
 Lednings- och informationsplanen ersätter Krisinformationsplan, antagen i kommunstyrelsen den 15 december 2009, § 252.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I Strategi för risk- och krishantering, antagen av kommunfullmäktige den
18 december 2012, § 186, finns övergripande inriktningar och mål för
kommunens arbete före, under och efter en särskild eller extraordinär händelse. I föreslagen lednings- och informationsplan beskrivs hur kommunen
ska organiseras och hur ansvar, roller och uppgifter fördelas mellan olika
funktioner vid en händelse för att angivna mål och inriktningar ska uppnås.
Lednings- och informationsplanen riktar sig främst till koncernledningsgruppen och dess samordningsstab. Förvaltningarna och kommunala bolag
ansvarar för interna riktlinjer och för hur de organiserar och hanterar krishantering inom egen verksamhet. Särskilda riktlinjer reglerar stabsarbetet
samt kommunens stödfunktioner POSOM och Trygghetsplatser/Mottagningsplatser. Vid hantering av en händelse finns mer operativt stöd och till
planen tillhörande befattningskort, åtgärdskalendrar och checklistor.
Enligt planen ges kommunens Tjänsteman i beredskap, TIB, mandat att
initiera stab och genomföra initiala åtgärder i väntan på beslut från
kommundirektör.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 14 januari 2014 föreslagit att
 förslag till Lednings- och informationsplan antas
 Lednings- och informationsplanen ersätter Krisinformationsplanen.
Det finns ett behov av ett nämndsöverskridande dokument, bland annat för
att fastställa mandat och nivåer på beredskap. Vidare instruktioner för staben med detaljer om hur staben arbetar föreslås även i fortsättningen fastställas av kommundirektör.
Utöver krisledningsnämnd och kommundirektör ges berörd förvaltningsoch bolagschef mandat att avgöra om en händelse ska definieras som extraordinär. Krisledningsnämnden avgör liksom tidigare, och enligt lag, om de
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ska träda i kraft eller inte vid en extraordinär händelse och om den ska
överta andra nämnders ansvarsområden.
Kommunen har sedan årsskiftet en ny funktion, Tjänsteman i beredskap,
TIB. Med TIB vill kommunen säkerställa att kommunen alltid kan nås och
nödvändiga åtgärder initieras, oavsett tid på dygnet eller veckodag. I den
nya planen beskrivs mandatet för TIB att initiera kommunens organisation
vid en händelse, planen tydliggör kraven på tillgänglighet, mandat och ansvar.
Kommunen har ansvar för krisledning medan Räddningstjänsten Väst ska
stödja kommunen med risk- och krishantering. Målet är att planen tydliggör
kommunens ansvar och att Räddningstjänsten Väst ges i uppdrag att stödja
de ansvariga med uppgifter före, under och efter en händelse.
Förslaget har arbetats fram av Räddningstjänsten Väst tillsammans med
kommunledningskontoret och har baserats på delar av nu gällande Krisinformationsplan.
Arbetsutskottet har den 4 februari 2014, § 34, beslutat återremittera ärendet.
Kommunledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 24 mars 2014 föreslagit att
 anta förslag till Lednings- och informationsplan
 Lednings- och informationsplanen ersätter Krisinformationsplanen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april 2014, § 157.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0190

Ringhalsberedskapen - upprättande av mottagningsplats
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 Sparbankshallen ersätter Håstensskolan som arena för upprättande av
mottagningsplatser avseende Ringhalsberedskapen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Vid radiologiskt utsläpp med markbeläggning eller enbart vid utsläppsrisk,
kan Länsstyrelsen besluta om utrymning av den inre beredskapszonen vid
Ringhals kärnkraftverk. Utrymningsbeslutet kan även gälla andra områden.
Kommunen deltar i upprättandet av mottagningsplats tillsammans med övriga aktörer.
Nuvarande beredskapsanläggning, Håstensskolan, uppfyller inte de krav
som ställs på ändamålsenliga mottagningsplatser i frågan om bland annat
storlek, teknisk utrustning, parkeringsmöjligheter och omklädningsrum. Av
denna anledning genomförde Länsstyrelsen i Halland en utrymningsövning
den 24 oktober 2013. Målet för övningen var att se om Sparbankshallen är
lämplig som mottagningsplats. Övningsdeltagarna var Räddningstjänsten
väst, Varbergs kommun, Länsstyrelsen i Hallands län, Försvarsmakten,
Polismyndigheten, Göteborgs universitet- avdelning för radiofysisk, samt
observatörer från Marks och Kungsbacka kommuner.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 mars 2014 föreslagit
att Sparbankshallen ersätter Håstensskolan som arena för upprättande av
mottagningsplatser avseende Ringhalsberedskapen.
Efter utvärdering av utrymningsövning föreslår samtliga deltagande instanser att Sparbankshallen ersätter Håstensskolan som arena för upprättande av
mottagningsplatser.
Fördelarna med Sparbankshallen är bland annat arenans storlek, omklädnings- och duschutrymmen, flera kontorsrum samt andra lokaler som behövs för mottagningsplatsens funktioner, storkök samt stora parkeringsytor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april 2014, § 158.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0208

Fredsåret 2015 - förslag till organisation och finansiering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna att Varbergs kommun har en sammanhållande roll för Fredsåret 2015
 avsätta 300 tkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel 2014
 ge styrgruppen i uppdrag att återkomma med en samlad bild av finansiering av Fredsåret inför 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Svenska freds- och skiljedomsföreningen genomförde Fredskongressen i
Varberg med Varbergs fredsförening som lokal arrangör i Rosenfredsskolan
1915. Då antog Kongressen de så kallade Varbergsresolutionerna. Dessa
överlämnades till sändebud för världens regeringar samt anslogs runt om i
Sveriges kommuner. År 2015 är det 100 år sedan den stora fredskongressen
hölls.
Fredsfördraget i Versailles 1919 bidrog till skapandet av Nationernas
Förbund år 1920. Förslaget till organisationen finns med i de 14 berömda
punkter i Wilsondoktrinen som dåvarande president Woodrow Wilson formulerade 1918 som underlag för freden. Det finns en anmärkningsvärd
överensstämmelse mellan de 14 punkterna från 1918 till de tio resolutioner
som utgick från fredsmötet i Varberg 1915.
Under 2015 har Varberg ett unikt tillfälle att lyfta 100-årsjubiléet av fredskongressen som genomfördes den 25-27 juni 1915, från en lokalangelägenhet till en händelse på nationell och internationell nivå.
Syftet med Fredsåret 2015 är att lyfta fram lokal och internationell fredshistoria och därigenom kraftsamla kommunens förvaltningar, organisationer, civilsamhälle och invånare i Varbergs kommun för att stärka medvetenheten om de viktiga perspektiv som är förutsättningar för fred och
hållbar framtid.
Yttrande
Kommundirektören har i tjänsteutlåtande den 4 april 2014 föreslagit att
 godkänna att Varbergs kommun har en sammanhållande roll för Fredsåret 2015
 avsätta 300 tkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel 2014 och i budget 2015 anslå 500 tkr för Fredsårets genomförande.
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Projektet ligger väl i linje med kommunens vision Västkustens kreativa
mittpunkt, med förhållningssättet hållbar utveckling och delaktighet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april 2014, § 161, och då
kommit överens om att lägga till följande att-satser:
Kommunstyrelsen beslutar att
 avsätta 300 tkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel 2014
 ge styrgruppen i uppdrag att återkomma med en samlad bild av finansiering av Fredsåret inför 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0094

Läsplattor 2015-2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 kommunen nästa mandatperiod ska använda läsplattor med iOS som
operativsystem och GoodReader som program för möteshandlingar
 befintliga läsplattor ska bytas ut enligt framtagen tidplan
 alla nya politiker ska få grundläggande utbildning i hantering av läsplattor och befintliga politiker erbjudas repetitionsutbildning
 ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda och bevaka återstående
frågor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 20 december 2011, § 250, att alla nämnder
och kommunfullmäktige i Varbergs kommun skulle gå över till att använda
läsplattor i sammanträdesadministrationen. Införandet skedde under 2012.
Inför den kommande mandatperioden finns ett behov av att köpa in ny utrustning och om möjligt utveckla processen för distribution. Det är av vikt
att skapa ett tydligt och väl förankrat införande inför den nya mandatperioden, då många nya förtroendevalda ska förses med samma/liknande lösning.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 2 april 2014 föreslagit
att
 kommunen nästa mandatperiod ska använda läsplattor med iOS som
operativsystem och GoodReader som program för möteshandlingar
 befintliga läsplattor ska bytas ut enligt framtagen tidplan
 alla nya politiker ska få grundläggande utbildning i hantering av läsplattor och befintliga politiker erbjudas repetitionsutbildning
 ge kommunledningskontoret i uppdrag att fortsatt utreda och bevaka
återstående frågor.
Samråd har skett med IT-chef, IS-strateg och nämndsekreterargruppen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 april 2014, § 160.
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Dnr KS 2014/0185

Redovisning av revisionsrapport
Revisionsrapport – Granskning av kommunens chefsrekrytering och ledarutveckling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 101

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
– godkänna redovisning av följande delegeringsbeslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2013/0168-83
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 17 mars 2014 om ansökan
av bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torpa-Kärra
8:161.
Dnr KS 2013/0168-84
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 17 mars 2014 om ansökan
av bygglov för tillbyggnad av balkong på fastigheten Vallgången 16 i
Varberg.
Dnr KS 2013/0168-85
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 18 mars 2014 om ansökan
av bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Glasäpplet 2,
Göingegården.
Dnr KS 2014/0205-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 27 mars 2014 avseende ansökan om bidrag till kamratmåltid, Varbergs handikappidrott.
Dnr KS 2013/0168-89
Mark- och exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 8 april 2014 till
stadsbyggnadskontoret avseende ansökan om bygglov för stödmur inom
fastigheten Smedjan 12.
Dnr KS 2014/0165
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 15 april 2014 om
Kollektivtrafikplan Halland 2015.
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Ks § 102

Meddelanden
Dnr KS 2013/0045-9
Länsstyrelsens beslut den 19 mars 2014 om tillsyn enligt 11 kap 10 § PBL
avseende detaljplan för Fläkten 6 m.fl. samt Getakärr 2:14 och 2:21, industri, bilservice och handel.
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Dnr KS 2013/0603

Akut renovering av tillagningsköket på Peder Skrivares skola
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 utöka servicenämndens investeringsbudget för 2014 med 1 mnkr för att
täcka utgifter för logistikförbättringar vid renoveringen av Peder
Skrivares skolas kök.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
En fuktutredningsrapport visar på omfattande skador i en väggkonstruktion i
PS skolans kök. Sanering kommer att genomföras och i samband med detta
även planerat fastighetsunderhåll.
Serviceförvaltningen planerar också att förbättra logistiken i köket och
denna åtgärd är kostnadsberäknad till 1 mnkr, för vilket servicenämnden
önskar utökad investeringsbudget. Den förbättrade logistiken kommer att
bidra till en bättre arbetsmiljö och effektivare arbete i köket.
Ökad kapitalkostnad för de föreslagna investeringarna är ca 65 tkr per år,
vilket bedöms klaras av genom ett effektivare arbetssätt och ger därför ingen
kostnadsökning till barn- och utbildningsnämnden.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 15 april 2014 föreslagit att utöka
servicenämndens investeringsbudget för 2014 med 1 mnkr för att täcka utgifter för logistikförbättringar vid renoveringen av Peder Skrivares skolas
kök.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 april 2014, § 166.
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Dnr KS 2014/0118

Remissvar - Förslag till ändring i trafikförordningen
(1998:1276) och vissa andra frågor om parkeringstillstånd
för personer med funktionshinder
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 ställa sig positiv till näringsdepartementets förslag om möjlighet till att
förlänga giltighetstiden för parkeringstillstånd från tre till fem år
 lämna följande synpunkter till näringsdepartementet för beaktande
 utbildning ska vara obligatorisk för beslutsfattare
 handboken förtydligas med definitioner av gångförmåga och normalt
tillsynsansvar för föräldrar
 handboken revideras kontinuerligt
 tolkning samt riktlinjer för hantering av kompletterande intyg såsom
läkarintyg och gångtest, gemensamma mallar kan med fördel tas
fram för ändamålet
 undersöka möjligheten till ett gemensamt spärrsystem för
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Näringsdepartementet har gett Varbergs kommun möjligheten att lämna
synpunkter på förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) och vissa
andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.
Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Transportstyrelsen, Sveriges
Kommuner och Landsting samt två brukarorganisationer har gjort en mindre
översyn av reglerna om parkeringstillstånd med fokus på den praktiska tillämpningen vid utfärdandet av tillstånd. Bakgrunden är att det finns gränsdragningsproblem vid överväganden beträffande kretsen av tillståndsberättigade. Frågan om hur själva ansökan om parkeringstillstånd skulle
kunna underlättas för den sökande har också utretts. Arbetsgruppen är även
överens om att en översyn av kontrollsystemet behöver göras för att motverka eventuellt missbruk av tillstånden.
Förslaget är en ändring i trafikförordningen (1998:1276) så att ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan gälla för en längsta tid om fem år i
stället för tre år. I övrigt föreslås att innebörden av förflyttningsförmågan
förtydligas, att en gemensam blankett för ansökan om parkeringstillstånd
införs samt även en gemensam mall för intyg. Vidare bör handboken Parkeringstillstånd för rörelsehindrade: handbok för alla berörda från Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, uppdateras.
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Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 14 april 2014 föreslagit
att
 ställa sig positiv till näringsdepartementets förslag om möjlighet till att
förlänga giltighetstiden för parkeringstillstånd från tre till fem år
 lämna följande synpunkter till näringsdepartementet för beaktande
 utbildning ska vara obligatorisk för beslutsfattare
 handboken förtydligas med definitioner av gångförmåga och normalt
tillsynsansvar för föräldrar
 handboken revideras kontinuerligt
 tolkning samt riktlinjer för hantering av kompletterande intyg såsom
läkarintyg och gångtest, gemensamma mallar kan med fördel tas
fram för ändamålet
 undersöka möjligheten till ett gemensamt spärrsystem för
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Hamn och gatunämnden har den 14 april 2014, § 37, behandlat ärendet.
Hamn- och gatunämnden tycker att i stort är bra. För att upprätthålla rättsäkerhet och en jämlik behandling av ansökningar rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder i hela landet är det av största vikt
att regelverket är tydligt. Inte minst eftersom tillståndet kan användas i hela
landet och innebär förmåner som avgiftsbefrielse vilket gör ett tillstånd mer
begärligt i vissa regioner än andra.
När det nya regelverket och parkeringstillstånden infördes år 2000 var syftet
att styra upp och skärpa till hanteringen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Oklarheter har bidragit till att regelverket inte tillämpas fullt ut.
I dag har flertalet kommuner medgivit betalningsbefrielse på sina parkeringar för innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillstånden
kan också vara befriade från trängselskatt om innehavaren har anmält detta
till Skatteverket. Denna befrielse av trängselskatt upphör inte att gälla förrän
tillståndhavaren eller anhörig själv meddelar Skatteverket att det ska upphöra.
En annan omständighet som bidrar till att missbruk av tillstånd är svårt att
komma åt är att inte alla kommuner har ett gemensamt spärrsystem som
möjliggör för trafikövervakarna att kontrollera om tillstånden är spärrade.
Rekvisit för utfärdande av parkeringstillstånd
Hamn- och gatunämnden bedömer, liksom Transportstyrelsen, att det inte
finns skäl för att ändra rekvisiten för utfärdande av ett parkeringstillstånd.
Det betyder att regelbundet behov av förarens hjälp utanför fordonet, varaktigt funktionshinder och väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen
hand är tillräckliga parametrar. Att lyfta in fler parametrar såsom armarnas
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lyftförmåga komplicerar handläggningen av ärendena avsevärt och ökar
risken för att handläggningen och bedömningen blir godtycklig.
Utbildning för beslutsfattare
För att säkerställa en likvärdig behandling i hela landet är det viktigt att utbildning av handläggare sker kontinuerligt och att krav finns på att på att
beslutsfattande handläggare ska ha denna utbildning. Idag finns det inget
sådant krav vilket kan bidra till att bedömningar görs på olika vis i landets
kommuner.
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade: handbok för alla berörda
Den handbok som används är från år 2000. Det är av största vikt att handboken från SKL kontinuerligt uppdateras och revideras. Det gäller både vid
förordningsändring men också när det kommer ny praxis på området. På så
vis säkerställs en jämlik behandling av ansökningar.
Hamn- och gatunämnden vill särskilt trycka på förtydliganden kring hur
gångförmågan ska bedömas gällande antal meter och definition av varaktighet, hur små barn med funktionshinder ska bedömas gällande ålder och det
normala tillsynsansvaret som förälder. Vidare kan även tolkning samt riktlinjer för hantering av kompletterande intyg såsom läkarintyg och gångtest,
gemensamma mallar med fördel tas fram för ändamålet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 april 2014, § 170.
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Dnr KS 2014/0261

Inrättande av ceremoni för nya medborgare
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 en medborgarceremoni för nya medborgare ska genomföras årligen från
och med år 2014
 ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att planera och genomföra medborgarceremonin i samband med det årliga nationaldagsfirandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Regeringen har lämnat förslag om ändring i lagen om svenskt medborgarskap till riksdagen. Ändringsförslaget syftar till att tydligare använda medborgarskapet som ett verktyg i integrationsprocessen, att nya medborgare
ska känna delaktighet i den svenska gemenskapen och att poängtera medborgarskapets symboliska innebörd.
Förslaget innebär bland annat att alla kommuner ska vara skyldiga att årligen anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap. Kommunen ska bjuda in den som är folkbokförd i kommunen och som under de senaste 18 månaderna förvärvat
svenskt medborgarskap. Regeringen har överlämnat förslagen till lagändring
till riksdagen som beslutar om ändringsförslagen i maj 2014 för att träda i
kraft den I april 2015.
Möjligheten och behovet av att genomföra en ceremoni för nya medborgare
har tidigare diskuterats på kultur- och fritidsförvaltningen i samband med
planeringen av nationaldagsfirandet. Det finns utrymme och möjlighet att
genomföra en medborgarceremoni redan innevarande år.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 24 april 2014 föreslagit
att
 en medborgarceremoni för nya medborgare ska genomföras årligen från
och med år 2014
 ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att planera och genomföra medborgarceremonin i samband med det årliga nationaldagsfirandet.
Kultur- och fritidsnämnden har den 23 april 2014, § 45, beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige om att besluta att en medborgarceremoni ska
genomföras årligen från och med 2014 samt att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att planera och genomföra medborgarceremonin i
samband med det årliga nationaldagsfirandet.
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Kultur- och fritidsförvaltningen har informerat om ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 april 2014, § 174.
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Dnr KS 2014/0225

Extra medel till gymnasieprogram
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 tillskjuta barn- och utbildningsnämnden 1 mnkr för att fortsätta erbjuda
restaurang- och livsmedelsprogrammet och industriprogrammet på
Peder Skrivares gymnasium
 finansiering sker genom kommunstyrelsens konto för ofördelade medel
 den fortsatta finansieringen för programmen behandlas i budgetberedningen för 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ungdomskullarna i gymnasieskolan har sjunkit under ett antal år och kommer att fortsätta sjunka fram till 2016. Sjunkande årskullar i gymnasieskolan
förekommer i hela landet och skapar problem för gymnasiets verksamhet
bland annat fasta kostnader för lokaler som är dimensionerade för ett större
elevantal. Nu är antalet elever lägre, men kommer att öka om några år.
Inom kommunens egen gymnasieskola, PS-gymnasiet, pågår sedan ett par år
anpassningar av verksamheten till lägre elevantal.
En åtgärdsplan har tagits fram för att minska antalet gymnasieprogram där
söktrycket har blivit lägre. Berörda program är hantverksprogrammet,
restaurang och livsmedel, humanistiska samt industriprogrammet. Skulle
dessa fyra program läggas ner innebär det en besparing av rörliga kostnader
med 11,4 mnkr efter tre årskurser när alla elever har gått ut programmen.
För programmen restaurang och livsmedel samt industriprogrammet har
gjorts stora investeringar de senaste åren. Önskemål finns om att kunna tillskjuta medel för att behålla dessa program. För höstterminen 2014 är den
rörliga kostnaden 1 mnkr att behålla dessa program enligt beräkningar från
barn- och utbildningsförvaltningen.
Kostnaden för att behålla programmen restaurang och livsmedel samt
industriprogrammet blir ackumulerat på tre år ca 6 mnkr och dessa kostnader bör beaktas i kommande budgetarbete.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 april 2014, § 148.
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Ks § 107

Övriga frågor
Stefan Edlund (MP) ställer fråga om Naturbruksgymnasiet Munkagårdsskolan, om det finns möjlighet att samverka för att kunna behålla båda skolorna.
Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn (M) svarar på frågan.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Micael Åkesson (M) förtydligar
svar på fråga från Stefan Edlund (MP) på kommunstyrelsens sammanträde
den 25 mars 2014 om elevhälsan i Varbergs kommun.
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