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Sammandrag från
15 december 2015

kommunstyrelsens

sammanträde

den

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
Svar på motion om marina reservat
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 16 september 2014, § 119,
lämnat motion om marina reservat.
Motionären vill att kommunfullmäktige beslutar att det görs nödvändiga
inventeringar av vad som kan anses lämpligt att skydda som marina reservat, samt
att i det fallet det finns lämpliga områden se till att de upplåtes som marina
reservat.
Förslag på nya lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till
Lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö.
Utredning för norra stadsområdet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 anta utredningen för norra stadsområdet som kommunövergripande planeringsinriktning för samtliga berörda förvaltningar och bolag
 överlämna utredningen till berörda förvaltningar och bolag för vidare
genomförande i ordinarie beslutsordning
 uppdra åt kommunstyrelsen att följa upp genomförandet genom kontinuerliga
lägesrapporter, med start våren 2016.
Samhällsutvecklingskontoret har fått i uppdrag att ta fram en utredning för norra
stadsområdet i syfte att fastställa ett inriktningsunderlag för den framtida utvecklingen. Utredningen ger en övergripande beskrivning av problembilden för norra
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stadsområdet, en målbild för den framtida utvecklingen samt konkreta förslag för
hur målbilden ska uppnås.
Utredning om distansarbetsplatser i skolor och andra kommunala lokaler
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till
utredningen tillsvidare avvakta med inrättande av distansarbetsplatser i kommunal
regi.
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 den 21 april 2015, § 71 beslutat att
 bifalla motionen i den del som avser att utreda förutsättningarna för inrättande
av distansarbetsplatser
 utredningen ska översiktligt belysa aktuell behovsbild och hur en praktisk
hantering av till exempel lokaler i kommunens serviceorter skulle kunna
planeras.
Redovisning av uppdrag – uppföljning av antal barn i förskolan per
avdelning 2013, 2014, 2015
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
redovisningen av uppdraget att följa upp antal barn per förskoleavdelning under
vår- och hösttermin under åren 2013, 2014 och 2015 i Varbergs kommun.
Jeanette Qvist (S) har i kommunfullmäktige den 18 oktober 2012, § 136, lämnat
en motion om att minska barngrupperna i förskolan. Motionen innehöll förslag på
att införa tak som genomsnittligt under året garanterar barngrupper i förskolan på
max 12 barn för de yngsta, 1 till 3 år, och max 15 barn för de äldre, 3 till 6 år, på
tre heltidsanställda. Samt att lägga upp en strategi som möjliggör att kommunen
når detta tak inom tre år.
Barngruppernas storlek och personaltäthet följs upp i barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete samt via införandet av nytt planerings och
kvalitetsverktyg i ny förskoleportal.
Kommunfullmäktige har·den 25 februari 2014, § 12, beslutat att avslå motionen
med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslutade insatser, samt att
uppföljning av antal barn ska göras på kommunfullmäktige i januari 2016 med en
redovisning av antal barn under höst och vår under åren 2013, 2014 och 2015.
Barn- och utbildningsnämnden har den 2 november 2015, § 141, beslutat att godkänna uppföljningen av antal barn per förskoleavdelning under vår- och hösttermin under åren 2013, 2014 och 2015 samt att överlämna uppföljningen till
kommunfullmäktige som svar på uppdraget i samband med motionen om att
minska barngruppernas storlek.
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Svar på motion om ingen mer positiv särbehandling av nyanlända i
bostadskön
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
hänvisning till socialnämndens och Varbergs Bostads AB:s yttrande.
Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 19 maj 2015, § 77, lämnat en
motion om ingen mer positiv särbehandling av nyanlända i bostadskön.
Motionären vill att kommunfullmäktige fattar ett policybeslut om att inga
nyanlända invandrare ska ges förtur till bostad framför andra sökande i Varbergs
kommun.
Varbergs Bostads AB skriver i yttrande daterat den 23 juni 2015 att av motionen
kan man ledas att tro att det finns någon form av generell förtur för nyanlända till
Varbergs Bostads AB:s lägenheter. De förturer Varbergs Bostad själv hanterar är
så kallade näringslivsförturer. Övriga förturer hanteras och bedöms av
socialförvaltningen och baseras på en social problematik för den enskilda
individen samt sker inom ramen för bolagets ägardirektiv och roll i den
gemensamma kommunala sfären.
Socialnämnden har den 24 september 2015, § 166, beslutat att lämna socialförvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar från socialnämnden.
Socialnämnden påpekar att genom de överenskommelser som Varbergs kommun
tecknar med Migrationsverket åtar sig kommunen att årligen ta emot nyanlända.
Majoriteten beräknas bosätta sig på egen hand.
Nya verksamhetsområden för vatten och avlopp i Varbergs kommun
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 utvidga befintliga verksamhetsområden genom tillägg av fastigheterna
Skällinge 25:1, Träslöv 8:33, 8-276, Tvååkers-ås 2:116, 2:115, Årnäs 4:19,
4:21, Årnäs 6:63, 6:64, 6:54 och Årnäs 15:8 på sätt som framgår av bilaga A
 inrätta verksamhetsområde för fastigheterna Bua 32:50, 32:51, Stråvalla-Kärra
1:110 och Trönninge 7:50-7:59 på så sätt som framgår av bilaga B
 inrätta verksamhetsområde för exploateringsområdena Bjällemadsvägen, Bua
8:42 (avstyckningar), Trönninge 14:6, Stråvalla-Kärra 2:60 och så vidare och
Vabränna 3:81 och så vidare på så sätt som framgår av bilaga C
 utvidga befintliga verksamhetsområden genom tillägg av fastigheterna
Galtabäck 4:47, 5:98 och så vidare, Skällåkra 5:7 osv. och Trönningenäs 1:14
och så vidare på så sätt som framgår av bilaga D.
Varberg Vatten AB har den 16 oktober 2015, § 73, beslutat att föreslå
kommunfullmäktige inrättar och utvidgar verksamhetsområdet för VA enligt
förslag till förändringar.
Ärendet gäller att inrätta nya verksamhetsområden där exploatering har skett de
senaste åren, VA är i dessa områden redan utbyggt.

Forts.
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Redovisning av beslutade uppdrag - kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avskriva följande uppdrag från vidare handläggning:
 KS 2007/0590
Ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att lämna förslag på regler för
draksurfing att införas i ordningsföreskrifterna för Varbergs kommun.
 KS 2011/0764
Ge planeringskontoret i uppdrag att under 2014 lämna förslag på åtgärder för
energieffektivisering 2015-2020.
 avsluta följande uppdrag
 KS 2009/0114
Ge kommunstyrelsen i uppdra att i samråd med berörda förvaltningar ta fram
en policy för belysning av det offentliga rummet. Policyn ska utöver de
föreslagna aspekterna energibesparing och ljusföroreningar även behandla
gestaltnings-, trygghets- och säkerhetsfrågor för ljus i det offentliga rummet
liksom avfallsfrågan.
 KS 2011/0210
Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i uppdraget om att ta fram en policy för
belysning av det offentliga rummet i Varberg kommun ska det även ingå
belysning av lekplatser.
 anteckna att följande uppdrag är genomförda och därmed verkställda:
 KS 2006/0214
Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra utsmyckning av
Rosenfredsskolan entré.
 KS 2010/0053
Ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att se över avtal för industrispåren med
utgångspunkt från de ekonomiska förutsättningarna.
 KS 2010/0110
Ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att med utgångspunkt från nuvarande
praxis se över torgstadgan samt ta fram anvisningar för tillämpning av
stadgan.
 KS 2010/0168
Ge planeringskontoret i uppdrag att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen bevaka möjligheten till tidigareläggning av byggnation av
förskolor.
 KS 2010/0168
Ge kommundirektören i uppdrag att tydliggöra ansvars- och rollfördelning vid
beställar- utförarrelationer inom kommunen och vid alternativa driftformer
och externa utförare.
 KS 2010/0225
Ge de kommunala bolagen i uppdrag att ta fram och besluta om egna riktlinjer
för inköp och upphandling baserade på kommunens upphandlingspolicy.
 KS 2011/0467
Ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla ny
treavdelnings förskola vid Göthriks skola.

Forts.
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 KS 2012/0079
Ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att beakta motionens grundtanke om
anläggande av en cykelbana längs hela Östra Vallgatan vid kommande
anläggnings- och planeringsarbeten.
 KS 2011/0830
Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för en uppföljning av Demokratiforum som inflytandeform efter cirka ett år, då två Demokratiforum
genomförts och då särskilt beakta ungdomars synpunkter.
 KS 2013/0418
Ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att påbörja projektering, upphandling
och produktion av Rolftorps och Skällinge skola.
 KS 2014/0197
Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med socialnämnden och
Varbergs Bostads AB ta fram en plan som ser till att avtalet med
Migrationsverket om ensakommande flyktingbarn efterlevs.
 KS 2012/0267
Bifalla andra att-satsen angående krav på att utesluta företag med anknytning
till offshore-ekonomier med förtydligande att det ska vara enligt OECD:s
listor över offshore-ekonomier samt avse stater/områden utanför EU/EES och
EU:s samarbete.

Kommunstyrelsen beslutar
Information – kvalitetsfaktorer, indikationer och detaljbudget
Kommunstyrelsen beslutar att
 anteckna informationen om kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikationer för
kommunstyrelsens verksamheter till protokollet
 fastställa detaljbudget för 2016
 anteckna att kvalitetsindikatorerna fastställs av i januari 2016.
I kommunstyrelsens budget för 2016 ingår ett antal kvalitetsfaktorer för
kommunstyrelsens verksamheter, även för Centrum för livslångt lärande och
Marknad Varberg. Definitionsmässigt utgör kvalitetsfaktorer särskilt betydelsefulla faktorer som kan ange om basverksamheten håller en hög kvalitetsnivå.
Faktorerna behöver följas upp och kvalitetssäkras genom avstämning mot
kvalitetsindikatorer, vilka synliggör och speglar kvalitet eller effektivitet kopplat
till kritisk kvalitetsfaktor. Definitionsmässigt är detta detsamma som mått på
upplevd kvalitet, resurs, aktivitet, information, eller nyckeltal, mätetal och styrtal.
Grafisk profilmanual för Varbergs kommun
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna grafisk profilmanual för Varbergs kommun
 anteckna att justeringar och tillägg kopplat till tillämpning av den grafiska
profilmanualen ligger inom ramen för verkställighet på kommunkansliets
kommunikationsenhet.
Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för Varbergs kommuns övergripande
kommunikation, identitet och varumärke. I förstudien till kommunikations-
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strategin som antogs i mars 2014 framgick det från såväl politiker som anställda
att det finns en spretig och oklar självbild av Varbergs kommun. Målet med varumärkesarbetet är att skapa en tydlighet, både internt och externt, där varumärket
ska bidra till att nå framgångar i övriga strategiska processer och uppnå Vision
Varberg 2025 att bli Västkustens kreativa mittpunkt.
Regionalt Trafikförsörjningsprogram Halland 2016-2019
Kommunstyrelsen beslutar att
 sända yttrande daterat den 8 december 2015 till Region Halland som svar från
Varbergs kommun
 i övrigt tillstyrka Regionalt Trafikförsörjningsprogram Halland 2016-2019.
Region Halland har tagit fram ett Regionalt Trafikförsörjningsprogram 20162019. Trafikförsörjningsprogrammet utgår bland annat från Regionala
utvecklingsstrategin och den halländska Tillväxtstrategin och sätter ramarna för
utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland. Programmet beskriver väl hur
kollektivtrafiksystemet är tänkt att fungera i framtiden. Det är ett omfattande
dokument som visar på den betydelse som kollektivtrafiken har för en hållbar
samhällsutveckling och som en del av samhällsplaneringen. Materialet beskriver
tydligt den inriktning som Region Halland har med utvecklingen av
Kollektivtrafiken i Halland. Med Trafikförsörjningsprogrammet som grund
upprättas sedan Hallandstrafiken en årlig Kollektivtrafikplan, vars syfte är att
konkretisera, förtydliga och förverkliga programmet.
Begäran att få ta resultatfond i anspråk för intern kvalitetsarbete
Kommunstyrelsen beslutar att miljö- och hälsoskyddsnämnden får ta i anspråk
500 tkr år 2016 av nämndens resultatfond för internt kvalitetsarbete.
Förvärv av fastigheten Spannarp 20:17
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpehandling för
fastigheten Spannarp 20:17.
Köpeavtal – del av Lindhov 1:92
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna upprättat förslag till köpeavtal mellan kommunen och Fastighets
AB Griseknorren innebärande att kommunen förvärvar två områden om cirka
17 800 m2 och cirka 6 275 m2 av fastigheten Lindhov 1:92 för en köpeskilling
om 440 tkr
 kostnaden för markförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220, markförvärv.
Överenskommelse avseende marköverlåtelse – fastigheten Lindhov 1:77
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna upprättat förslag till överenskommelse varigenom kommunen
förvärvar cirka 145 m2 av fastigheten Lindhov 1:77 för en ersättning om
50 750 kronor
 kostnaden för markförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220, markförvärv.
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Överenskommelse
arbetslösheten

avseende

samverkan

för

att

minska

ungdoms-

Kommunstyrelsen beslutar att
 ingå överenskommelse om att minska ungdomsarbetslösheten med Arbetsförmedlingen enligt förslag i bilaga 1
 överenskommelsen ska gälla för perioden 1 januari 2016 – 31 december 2018.
Regeringen beslutade i december 2014 att tillsätta en delegationen för unga till
arbete, DUA, för att uppnå större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser
mot ungdomsarbetslöshet. Uppdraget avser perioden t.o.m. 2017. Delegationen
avser, genom anslag, att fördela samverkansmedel till kommuner som har ingått
en lokal överenskommelse. Bidrag kan erhållas för att etablera eller
vidareutveckla långsiktigt stabila strukturer för samverkan mellan kommun och
arbetsförmedling.
Kommunstyrelsen har den 23 juni 2015, § 134, beslutat att teckna avsiktsförklaring tillsammans med Arbetsförmedlingen i avseende att teckna överenskommelse om samverkan kring arbetslösa unga. DUA har den 3 september
2015 beviljat Varbergs kommun statsbidrag för att utarbeta en lokal
överenskommelse. Under hösten har målgruppen och pågående verksamhet
kartlagts samt ett förslag till överenskommelse tagits fram.
Marknadsföringsavtal Varberg Hockeyklubb, Varberg Vipers
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Varberg HockeyKlubbs ansökan om
marknadsföringsbidrag för säsongen 2015/2016.
Marknadsföringsavtal Handbollsklubben Varberg, HK Varberg
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Handbollsklubben Varberg
och Varbergs kommun
 kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
Varbergs kommun tecknar marknadsföringsavtal med idrottsföreningar som
spelar seriespel på högsta nivå i Sverige. Enligt förslag till marknadsföringsavtal
ska ett belopp om 150 tkr utbetalas årligen i september månad som ersättning för
marknadsföringsinsatser. Avtalet gäller i ett år från tecknandet utan någon
uppsägningstid och förlängs automatiskt med ytterligare ett år om grundkraven
fortfarande är uppfyllda, dock längst till och med 2018.
Marknadsföringsavtal Warberg Innebandyclub
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Warberg Innebandyclub
och Varbergs kommun
 kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
Varbergs kommun tecknar marknadsföringsavtal med idrottsföreningar som
spelar seriespel på högsta nivå i Sverige. Klubbledningen har ansökt om att öka
ersättningen då damlaget spelar i division 1 södra.
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Enligt förslag till marknadsföringsavtal ska ett belopp om 300 tkr utbetalas årligen
i september månad som ersättning för marknadsföringsinsatser. Avtalet gäller i ett
år från tecknandet utan någon uppsägningstid och förlängs automatiskt med
ytterligare ett år om grundkraven fortfarande är uppfyllda, dock längst till och
med 2018.
Marknadsföringsavtal Varbergs BoIS FC
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Varbergs BoIS FC och
Varbergs kommun
 kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
Varbergs kommun tecknar marknadsföringsavtal med idrottsföreningar som
spelar seriespel på högsta nivå i Sverige. Enligt förslag till marknadsföringsavtal
ska ett belopp om 300 tkr utbetalas årligen i april månad som ersättning för
marknadsföringsinsatser.
Överenskommelse mellan polisen och Varbergs kommun
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelse mellan polisen och
Varbergs kommun 2016-2017
Varbergs kommun och Polisen, lokalpolisområde Varberg, samverkar och
samarbetar kring trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.
Syftet med överenskommelsen är att fördjupa och utveckla samarbetet mellan
kommun och polis och därigenom öka tryggheten och minska brottsligheten för
kommuninvånare, besökare och verksamma i Varberg. För att överenskommelsen
ska få avsedd effekt krävs ett långsiktigt och systematiskt samarbete.
Översyn av fastighetsverksamheten i Varbergs kommun
Kommunstyrelsen beslutar att
 anteckna redovisningen av rapporten om översynen av fastighetsverksamheten
i Varbergs kommun
 godkänna framtagen genomförandeplan för översyn av fastighetsverksamheten i Varbergs kommun.
Kommunen står inför stora investeringar och reinvesteringar i fastigheter och fastighetsfrågorna ligger fördelade mellan flera nämnder och bolag.
Rapporten har förankrats genom dialog med berörda förvaltningar och bolag samt
berörda politiska presidier. Rapporten ligger som grund för fortsatt arbete med att
vidta nödvändiga åtgärder. En genomförandeplan finns framtagen.
Den budgetförstärkning som har beslutats för 2016 stämmer väl överens med de
förstärkningar i resurser som konsulten lyft fram som nödvändiga.
Likabehandlingsplan – plan mot kränkande behandling för kommunal
vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare 2015-2016
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
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Kvalitetsredovisning för utbildning för utbildning i svenska för invandrare
2014
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till kvalitetsredovisning
för utbildning i svenska för invandrare, SFI.
Nytt namn för Kungsäter förskola
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den av barn- och utbildningsnämnden
föreslagna namnändringen av Kungsäter förskola till Kung Karl förskola.
Remissvar – regional vattenförsörjningsplan för Halland län
Kommunstyrelsens beslutar att sända yttrande daterat den 3 december 2015 till
Länsstyrelsen i Halland som svar från Varbergs kommun.
Länsstyrelsen i Hallands län har upprättat ett förslag till regional
vattenförsörjningsplan och en remissversion, daterad september 2015, har skickats
ut för synpunkter.
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