Sida 1 av 6

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 29 april
2014
Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04,
881 06, 881 07 eller ks@varberg.se
Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige
Begäran om utökning av servicenämndens investeringsbudget till Mariedalsskolans kök
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka servicenämndens
investeringsbudget för 2014 med 900 tkr för att täcka de ökade kostnaderna för
anpassning av Mariedalsskolans kök.
Försäljning av fastigheten Björnen 7
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 överlåta fastigheten Björnen 7 till Varbergs Fastighets AB för en köpeskilling
om 12,4 mnkr.
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.
Industrispår Susvind
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avveckla Susvindsspåret senast inom ett år.
Hamn- och gatuförvaltningen har under hösten 2013 utrett framtiden för spåret.
Trafikverket har ställt frågan till kommunen om behovet av industrispåret i framtiden eftersom spåret innebär stora begränsningar och extra kostnader för projekt
Varbergstunneln. En genomförd kundanalys visar att spåret endast används av ett
företag.
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Svar på motion om att göra Varberg till en Wikipediastad
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
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.
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.
Akut renovering av tillagningsköket på Peder Skrivares skola
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.
Inrättande av ceremoni för nya medborgare
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.
Regeringen har lämnat förslag om ändring i lagen om svenskt medborgarskap till
riksdagen. 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.

Kommunstyrelsen beslutar
Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler, Karl Gustavs
bygdegårdsförening
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.
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.
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Extra medel till gymnasieprogram
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.
Kommunstyrelsens Månadsrapport januari-mars 2014
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för
januari-mars 2014.
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.
Varbergs kommuns Månadsrapport januari-mars 2014
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Varbergs kommuns månadsrapport för
januari-mars 2014.
Nämnderna har skickat sina månadsrapporter till ekonomikontoret som sammanställt dem till en rapport för Varbergs kommun med tillhörande övergripande
kommentar.
Begäran om fondmedel 2014 samt uppföljning av utvärdering Centrum för
Livslångt Lärande
Kommunstyrelsen beslutar att
 bevilja Centrum för Livslångt Lärande att under 2014 disponera 302 tkr ur
egen resultatfond
 godkänna utvärderingen av uppdraget.
Kommunstyrelsen har den 5 februari 2013, § 17, beslutat 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.
Beslut enligt kommunallagen 6 kap § 1a, uppsiktsplikt
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
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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.

Remissvar – Ansvar om tillstånd enligt kameraövervakningslagen, Qstar
Försäljning AB
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att invända mot Qstar Försäljning
AB:s ansökan om kameraövervakning.
Remiss – Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Varbergs kommun
Kommunstyrelsen beslutar att till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande som svar från Varbergs kommun.
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.
Remissvar – Ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falkenbergs
kommun
Kommunstyrelsen beslutar att till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande som svar från Varbergs kommun.
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.
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Lednings- och informationsplan inför och vid särskilda och extraordinära
händelser
Kommunstyrelsen beslutar att
 anta förslag till Lednings- och informationsplan
 Lednings- och informationsplanen ersätter Krisinformationsplan, antagen i
kommunstyrelsen den 15 december 2009, § 252.
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.
Ringhalsberedskapen – upprättande av mottagningsplats
Kommunstyrelsen beslutar att Sparbankshallen ersätter Håstensskolan som arena
för upprättande av mottagningsplatser avseende Ringhalsberedskapen.
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 universitetavdelning för radiofysisk, samt observatörer från Marks och Kungsbacka kommuner.
Fredsåret 2015, förslag till organisation och finansiering
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.
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.
Läsplattor 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar att
 kommunen nästa mandatperiod ska använda läsplattor med iOS som operativsystem och GoodReader som program för möteshandlingar
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 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.
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.
Remissvar – Förslag till ändring i trafikförordningen och vissa andra frågor
avseende parkeringstillstånd för personer med funktionshinder
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.
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.

