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Plats och tid

Sammanträdesrum A1, klockan 13.30-17. Paus 16.20-16.25.
Ajournering § 122, 15.30-15.35.

Beslutande

Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande
Christofer Bergenblock (C), första vice ordförande
Jana Nilsson (S), andra vice ordförande, deltar inte
i § 130 på grund av jäv
Hanna Netterberg (M)
Erland Linjer (M)
Lena Språng (C)
Tobias Carlsson (L)
Morgan Börjesson (KD)
Jeanette Qvist (S)
Kent Norberg (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Linda Berggren (S)
Olle Hällnäs (SD)

ErsättareInte tjänstgörande

Peter Sjöholm (M)
Micael Åkesson (M)
Christian Persson (C)
Cecilia Rönn (L), § 117-122, klockan 14.3016.25
Katarina Eiderbrant (S), § 116-129, 131-147
Lars-Åke Erlandsson (V)
Erik Hellsborn (SD)

Övriga deltagare

Carl Bartler, kommundirektör
Maria Svenningsson, kommunsekreterare
Cecilia Björnram, § 117, utvecklingsledare
Malin Ung, budgetchef, § 117
Stefan Tengberg, ekonomidirektör, § 117-126
Kristina Taremark, personaldirektör, § 117
Rasmus Kaspersson, kommunekolog, § 121
Jens Otterdahl Holm, redovisningschef, § 119, 121-122
Therese Lindén, hållbarhetsstrateg, § 122

Utses att justera

Jeanette Qvist (S)

Sekreterare

Maria Svenningsson

Tjänstgörande
ersättare
Katarina Eiderbrant (S)
ersätter Jana Nilsson
(S), § 130
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Ks § 116

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna ändring i dagordningen enligt följande
− extra ärende, Initiativärende – Förintelsens minnesdag 2020,
tillkommer
− ärende 15 Förstudierapport Stenens förskola och ärende 19 Utreda
behov av och förutsättningar för en familjecentral på lämpligt ställe
i Varberg utgår
− ärende 23 Yttrande angående Strategi för skydd och förvaltning av
marina miljöer i Västerhavet och ärende 26 Svar på remiss
- Energi- och klimatstrategi för Hallands län hanteras efter ärende
4 Avstämning om mål och inriktning för kommunstyrelsen 20202023.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens dagordning för sammanträdet 28 maj 2019 ändras
enligt ovanstående.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Ks § 117

Avstämning om mål och inriktning för
kommunstyrelsen 2020-2023
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret informerar om mål och inriktning för kommunstyrelsen
2020-2023, och kommunstyrelsen workshopar därefter om önskat läge för
respektive mål samt om något väsentligt saknas i målen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0104

Tertialrapport 2019 - Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna tertialrapport 2019 – Kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt rapportering avseende
kommunstyrelsens verksamhet januari till april 2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 maj 2019, § 200.
Beslutsförslag 6 maj 2019.
Tertialrapport 2019 – Kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på kommunstyrelsens förvaltning

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2019/0105

Tertialrapport 2019 - Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna tertialrapport 2019 för Varbergs kommun.
Kommunstyrelsen beslutar
2. kalla förskole- och grundskolenämnden till dialogsamtal med
kommunstyrelsens arbetsutskott med anledning av den ekonomiska
prognosen för 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har med underlag från nämnderna
sammanställt tertialrapport för Varbergs kommun avseende perioden
januari till april 2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 maj 2019, § 237.
Beslutsförslag 21 maj 2019.
Tertialrapport 2019 – Varbergs kommun.

Övervägande
Med anledning av den försämrade ekonomiska prognosen för förskole- och
grundskolenämnden föreslås ett dialogsamtal mellan arbetsutskottet och
förskole- och grundskolenämndens presidium.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2019/0266

Finansrapport per 30 april 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna finansrapport per 30 april 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Internbanken ska enligt finanspolicyn upprätta en rapport innehållande
information om kommunkoncernens finansiella verksamhet, sammanställa
och kontrollera finansiella risker, följa upp utfall mot limiter och säkerställa
att finanspolicy och tillämpningsanvisningar efterlevs.
Rapporten ger en sammanfattad bild över den finansiella verksamheten och
hur den har bedrivits per 30 april 2019.
Den finansiella verksamheten har skötts inom de av kommunfullmäktige
fastställda ramar på ett säkert sätt utan spekulativa inslag och med en
betryggande säkerhet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 maj, § 243.
Beslutsförslag 15 maj 2019.
Finansrapport 30 april 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0110

Yttrande angående Strategi för skydd och
förvaltning av marina miljöer i Västerhavet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 2 maj 2019 avseende Strategi för skydd
och förvaltning av marina miljöer i Västerhavet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått remiss från Länsstyrelsen Västra Götalands län
angående Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i
Västerhavet. Strategin är gemensam för länsstyrelserna i Västra Götaland,
Halland och Skåne.
Syftet med strategin är att ta fram åtgärder för att långsiktigt skydda och
förvalta marina miljöer och arter i Västerhavet, för att uppnå internationella
mål, direktiv och konventioner med fokus på havsmiljön och dess biologiska
mångfald. Strategin ska underlätta arbetet med att skydda områden och syftar
även till att fungera som underlag för handläggare på länsstyrelser och
kommuner som arbetar med exempelvis tillståndsprövning.
Strategin består av två delar:
Del 1 är en handlingsplan som beskriver prioriterade arter och naturtyper,
marina områden som behöver skyddas och andra åtgärder som behövs för att
bevara marina miljöer, arter och ekosystemstjänster. Åtgärderna är framförallt
inom ramen för vatten- och havsmiljödirektivet men det finns även andra
åtgärder som till exempel kommuner skulle behöva genomföra.
Del 2 är ett bakgrundsdokument som beskriver underlag och förutsättningar
för de prioriteringar och åtgärder som presenteras i Del 1.
Åtgärder som specifikt berör Varbergs kommun är skydd av marina miljöer
och reglering av fisket. Handlingsplanen presenterar förslag till nya skyddade
områden och områden där det befintliga skyddet bör ses över.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 maj 2019, § 204.
Beslutsförslag 29 april 2019.
Yttrande 2 maj 2019.
Remiss – Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i
Västerhavet – Del 1. Handlingsplan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Remiss – Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i
Västerhavet – Del 2. Bakgrundsdokument.

Övervägande
Varbergs kommun ser positivt till att det tas ett helhetsgrepp om miljön i
Västerhavet. Västerhavet är utsatt för en rad påfrestningar vilket kräver att
aktörer inom flera olika verksamhetsområden arbetar gemensamt. Att lyfta
fram åtgärder på en lokal och regional nivå ökar förutsättningarna för att
förbättra miljösituationen och bevara havets biologiska mångfald.
Kommunen anser att handlingsplanens roll och funktion bör förtydligas. Det
framgår till exempel inte vilken tidsperiod handlingsplanen avser, hur ofta
planen kommer att uppdateras och hur åtgärderna kommer att följas upp.
Utan tidsperspektiv är det svårt att bedöma Handlingsplanens betydelse för
arbetet med att förbättra havsmiljön. Det pågår även flera andra processer
inom havsmiljöområdet, såsom åtgärdsprogrammen inom
vattenförvaltningen, havsmiljöförvaltningen och inom arbetet med nationell
havsplanering. Det är viktigt att havsplanen tydligare kopplar an till dessa
processer och deras tidplaner.
I övrigt har kommunen inget att erinra mot förslaget till handlingsplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 122

Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

10

Dnr KS 2019/0157

Svar på remiss - Energi- och klimatstrategi för
Hallands län
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 2 maj 2019 som svar på remiss Energi- och
klimatstrategi för Hallands län med tillägget att kärnkraften redovisas
på ett rätt och riktigt sätt i avsnittet som gäller utmaning 2. Med en
rättvis redovisning (i såväl text som tabell) baserad på hela den
energiproduktion som Ringhals levererar skulle kärnkraftens betydelse,
nu och i framtiden, bättre förstås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ajournering
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att sammanträdet ajourneras.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner det bifallet.
Kommunstyrelsen ajournerar sig 5 minuter för överläggning i
partigrupperna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till yttrande daterat 2 maj 2019 med
följande tillägg:
1. att kärnkraften redovisas på ett rätt och riktigt sätt i avsnittet som gäller
utmaning 2. Med en rättvis redovisning (i såväl text som tabell) baserad
på hela den energiproduktion som Ringhals levererar skulle kärnkraftens
betydelse, nu och i framtiden bättre förstås.
2. att den mångdubbla utbyggnaden av vindkraft som finns med som mål
och vision problematiseras. Halland är redan ett av Sveriges vindkrafts
tätaste län, är denna storskaliga utbyggnad önskvärd eller möjlig?
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till yttrande daterat 2 maj 2019
med tillägget att ordet ”fossilfri” byts mot ”förnybar” i rubriken och
målformuleringen runt utmaning 2.
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till yttrande daterat 2 maj 2019 samt
beslutssats 1 i Tobias Carlssons (L) förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på yttrande daterat 2 maj 2019 och finner
det bifallet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunstyrelsen
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Ordförande ställer proposition på Tobias Carlssons (L) tilläggsförslag enligt
beslutssats 1 och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till Tobias Carlsson (L) tilläggsförslag beslutssats 1.
Nej-röst för avslag på Tobias Carlsson (L) tilläggsförslag beslutssats 1.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Tobias Carlssons (L) tilläggsförslag
beslutssats 1 med 11 ja-röster och 2 nej-röster.
Beslutande
Ja
Nej
Ann-Charlotte Stenkil (M)
X
Hanna Netterberg (M)
X
Erland Linjer (M)
X
Christofer Bergenblock (C)
X
Lena Språng (C)
X
Tobias Carlsson (L)
X
Morgan Börjesson (KD)
X
Jana Nilsson (S)
X
Jeanette Qvist (S)
X
Kent Norberg (S)
X
Turid Ravli Svensson (S)
X
Linda Berggren (S)
X
Olle Hällnäs (SD)
X
Resultat
11
2
Ordförande ställer proposition på Tobias Carlssons (L) tilläggsförslag enligt
beslutssats 2, vilken bifalls.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till Tobias Carlsson (L) tilläggsförslag beslutssats 2.
Nej-röst för avslag till Tobias Carlsson (L) tilläggsförslag beslutssats 2.
Kommunstyrelsen beslutar avslå Tobias Carlssons tilläggsförslag
beslutssats 2 med 6 ja-röster och 7 nej-röster.
Beslutande
Ja
Nej
Ann-Charlotte Stenkil (M)
X
Hanna Netterberg (M)
X
Erland Linjer (M)
X
Christofer Bergenblock (C)
X
Lena Språng (C)
X
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunstyrelsen
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Tobias Carlsson (L)
Morgan Börjesson (KD)
Jana Nilsson (S)
Jeanette Qvist (S)
Kent Norberg (S)
Turid Ravli Svensson (S)
Linda Berggren (S)
Olle Hällnäs (SD)

X
X

Resultat

6

12

X
X
X
X
X

x
7

Ordförande ställer proposition på Christofer Bergenblocks (C)
tilläggsförslag och finner det avslaget.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått möjlighet att yttra sig över Energi- och
klimatstrategi för Hallands län. De kommunala bolagen har fått remissen
separat från Länsstyrelsen.
Strategin är indelad i fyra utmaningar och har ett övergripande mål att
klimatgasutsläppen i Halland ska sänkas till cirka 800 000 ton
koldioxidekvivalenter per år senast 2030 och till cirka 375 000 ton per år
senast 2045.
Strategin föreslår därutöver ett antal mål, strategiska ställningstaganden
samt åtgärdsområden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 maj 2019, § 224.
Beslutsförslag 6 maj 2019.
Yttrande 2 maj 2019.
Yttrande VIVAB 25 april 2019.
Energi- och klimatstrategi för Hallands län, remissversion 12 mars 2019.

Övervägande
Varbergs kommun är mycket positiv till att Länsstyrelsen i Halland tar fram
en Energi- och klimatstrategi för Hallands län, detta då det krävs riktade
och gemensamma insatser för att möta dessa utmaningar. Målen är linje
med Varbergs kommuns hållbarhetsmål samt ställningstaganden som görs i
kommunens trafikstrategi.
För att de regionala målen ska tillföra något utöver de nationella målen så
kan en regionsanpassad tydligare nedbrytning göras för att precisera målen
ytterligare. Exempel på område är de konsumtionsbaserade utsläppen.
Inom mål för de konsumtionsbaserade utsläppen saknar vi idag betydande
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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kunskap kring nuläget av den totala konsumtionen, vilket gör det svårt att
sätta upp bra mål. Länsstyrelsen skulle här kunna bidra med att synliggöra
och ta fram statistik inom konsumtionsområdet vilket leder till en viktig
och mer effektiv målstyrning.
Att tydliggöra offentlig verksamhets möjlighet att ytterligare bidra till
måluppfyllelse samt att gå före i en omställningsprocess är önskvärt, både
inom de konsumtionsbaserade utsläppen där offentlig verksamhet står för
38 procent men även inom teknikutveckling och digitalisering, där den
stora klimatnyttan inom digitalisering kräver samverkande åtgärder mellan
olika departement, myndigheter och sektorer på ett sätt som sällan sker
idag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen i Hallands län

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0210

Utökad investeringsbudget till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. öka utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram för mindre
investeringar (objekt 36101) med 800 000 kronor för 2019, till totalt
2,8 miljoner kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade i november 2018 beslut om nämndernas
investeringsramar kommande år, genom Budget 2019 och plan 2020-2023.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har genom detta beslut en ram
för mindre verksamhetsinvesteringar på 2 miljoner kronor för 2019.
Nämnden ser nu att investeringsbehoven för 2019 är större än förväntat
och begär därför en utökad ram med 800 000 kronor för 2019, till totalt 2,8
miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 maj 2019, § 217.
Beslutsförslag 2 maj 2019.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 25 mars 2019, § 28.

Övervägande
För kommunens ekonomiska planering är det av stor vikt att beslut om
drifts- och investeringsbudget sker inom ramen för den årliga
budgetprocessen. Beslut under löpande år om utökade investeringsramar
till nämnderna ska därför normalt inte ske.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med tillhörande förvaltning
bildades 1 januari 2019 och deltog därför inte som nämnd respektive
förvaltning i budgetprocessen hösten 2018. Nämnden beskriver nu att det
finns åtaganden som inte är möjliga att genomföra inom beslutad
investeringsram. Det handlar bland annat om fyra
yrkeshögskoleutbildningar som Centrum för livslångt lärande anordnar
med start 2019, inköp av maskiner och skyltning på gymnasieskolan samt
arbetsmiljöåtgärder på arbetsmarknadsenheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Då nämnden är nystartad sedan årsskiftet och inte hade möjlighet att delta
som nämnd i budgetprocessen, är ekonomikontorets bedömning att
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens begäran om utökad
investeringsram för 2019 bör bifallas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0086

Ansökan om investeringsbidrag – Föreningen
Brygghuset
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bevilja Föreningen Brygghuset maximalt 30 procent av det belopp som
Boverkets bidrag grundas på, dock maximalt 924 840 kronor
2. bidraget finansieras genom disponering av 2020 års anslag till
kommunstyrelsens ofördelade medel med 924 840 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreningen Brygghuset ansöker om bidrag hos Boverket för byte av tak och
förbättringar/ombyggnad inomhus till en total kostnad om 3 082 800
kronor inklusive moms. Vid större investeringar i form av ombyggnad,
restaurering och nybyggnad ger staten genom Boverket bidrag. Staten står
för 50 procent av kostnaden, kommunen för 30 procent och föreningen för
återstående 20 procent. Denna investering skulle innebära att Boverkets
bidrag, 30 procent, skulle uppgå till 1 541 400 kronor och kommunens del
924 840 kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 maj 2019, § 226.
Beslutsförslag 17 april 2019.
Kultur- och fritidsnämnden 27 mars 2019, § 46.
Ansökan Föreningen Brygghuset.

Övervägande
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden 30 januari 2019 § 10
samt 27 mars 2019 § 46 och nämnden föreslår kommunfullmäktige att
bevilja bidrag till denna åtgärd.
Föreningen har 29 april 2019 på nytt hanterat frågan eftersom Boverket
inte hinner att hantera ärendet för bidrag under 2019. Detta ändrar inte
kommunfullmäktiges möjlighet att hantera frågan under 2019, däremot
klargörs redan nu att bidraget inte kan överskrida den ansökningsnivå som
är hanterad av kultur- och fritidsnämnden 27 mars 2019 § 46. Normalt
hanterar kultur- och fritidsnämnden finansiering av diverse bidrag men då
det är större nivåer hanteras dessa av kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/0316

Arrangörsbidrag för Folksam Grand Prix 2019
och upphävande av tidigare förlustgaranti
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anslå 200 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel
2019 för medarrangörsbidrag för Folksam Grand Prix 15 juli 2019
2. tidigare beslut om förlustgaranti, fattat i kommunstyrelsen 26 juni
2018, § 149, upphävs därmed.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs GIF Friidrott, nedan nämnt arrangören, är en förening som sedan
1905 haft stort engagemang i breddverksamhet och tävlingsidrott. På
senare tid även ökad tillgänglighet genom integrationsprojekt och
aktiviteter för unga i behov av särskilt stöd. Varbergs GIF
skall tillsammans med SFIF, Svenska Friidrottsförbundet, arrangera
Folksam Grand Prix som bland annat sänds på SVT. För att möjliggöra
detta arrangemang krävs ett arrangörsbidrag från Varbergs kommun.
Arrangemanget kommer att inspirera människor till en aktiv livsstil och
förhoppningsvis locka fler nya deltagare och ledare till klubben. Ett starkt
föreningsliv är bra för ett samhälle och arrangemanget kan även lyfta
Varberg som sommarstad och locka turister vilket ger positiva effekter för
exempelvis hotell och restaurangnäringen. Det kommer att skapas
kringarrangemang runt Folksam Grand Prix, såsom lägerverksamhet,
publika uppvisningar med mera, vilket kan locka storpublik. Den nya
inomhusanläggningen Tresteget har potential för tävlingar i SM-storlek och
kan på detta vis marknadsföras som en framtida värd för stora
tävlingar samt locka samarbetspartners som stärker idrotten.
Folksam Grand Prix är den svenska galaserien som med fyra deltävlingar
lockar internationellt deltagande och tv-publik. Galorna arrangeras i
Göteborg, Sollentuna och Karlstad, samt möjligtvis i Varberg. Varberg GIF
ansvarar för arrangemangets genomförande och tillsätter lokal
arrangemangsorganisation. Tävlingen erhåller 1000 000 kronor från SFIF
som används till idrottsmän och prispengar. Arrangören tar samtliga
biljettintäkter, arenaförsäljning och de lokala marknadsrättigheterna som
upplåtits.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 maj 2019, § 227.
Beslutsförslag 5 maj 2019.
Kommunstyrelsen 26 juni 2018, § 149.
Ansökan om arrangörsbidrag för Folksam Grand Prix.

Övervägande
Varbergs kommun föreslås gå in med 200 000 kronor till ett nationellt
profilbärande evenemang. Evenemangen skapar besöksnäringsintäkter,
vilket genererar arbetstillfällen, vilket i sin tur skapar skatteintäkter. Det
ger positiva effekter för Varberg som föreningsstad. Platsattraktionen stärks
genom att Varberg upplevs som en aktiv och spännande destination.
Bakgrunden till detta nya beslut är att arrangören behöver ytterligare
kapital för att genomföra arrangemanget och att Varberg nu erhåller
medieexponering ibland annat SVT kring evenemanget, vilket regleras i ett
separat avtal mellan SFIF och näringslivs- och destinationskontoret. Detta
avtal annullerar tidigare överenskommelse om förlustgaranti på 200 000
kronor från Varbergs kommun. SFIF övertar ansvaret av en förlustgaranti,
för att klubben inte skall bära ekonomisk risk. Den slutliga summan för
förlustgarantin regleras mellan SFIF och Varbergs GIF.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag

Justerandes signatur

Varbergs GIF Friidrott
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2013/0169

Finansiering av Norra Stationsbron, Varbergs
nya stationsområde
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att beställa och avtala om
projektering och genomförande av Norra Stationsbron med
Trafikverket.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I arbetet med projekt Varbergstunneln har Varbergs kommun tidigt sett ett
behov av ytterligare en anslutning över spåren, norr om det nya
stationshuset.
Förutom Getteröbron omfattas projekt Varbergstunneln endast av en
möjlighet att ta sig över spåren norr om stationshuset. Detta är via
förlängningen av Baggens gränd. Biltrafik som kommer norrifrån, via
Birger Svenssons väg vilken övergår i Västra Vallgatan kommer inte kunna
passera det nya stationshuset söderut eftersom del av Västra Vallgatan,
mellan Baggens gränd och Magasinsgatan, kommer utformas som en
bussgata och innehålla hållplatser för stadsbussar. Förlängningen av
Baggens gränd blir en viktig punkt för gångtrafikanter och cyklister, men
också för taxi, handikapp-fordon samt angöring för färdtjänst. Den kommer
utgöra en entréplats för stationshuset norrifrån och passage mellan
stationshus och perronger. För att minska trafikflödet på förlängningen av
Baggens gränd och därmed göra platsen mer trafiksäker är ytterligare en
förbindelse över spåren nödvändig. Anslutningen till Birger Svenssons väg
är utformad för att uppmana biltrafikanterna att välja Norra Stationsbron
istället för att fortsätta söderut.
Norra Stationsbron kommer också ha en viktig funktion för omledning av
trafik till och från hamnen som ett alternativ till Getteröbron.
En förbindelse över spåren inom stationsområdet har flera fördelar, bland
annat:
− Passage över järnvägen sker i markplan eftersom spåren är nedsänkta i
tråg vilket är till stor fördel för framförallt cyklister. En bro i markplan
påverkar inte heller landskapsbilden på samma sätt som en upphöjd
bro.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Bron ger möjlighet till direktanslutning öster ifrån till parkeringsplatser
utmed Östra Hamnvägen. Dessutom tillskapas ytterligare en koppling
mellan stadens östra delar och den nya stadsdelen Västerport och havet.
Stadsbussar som kommer söderifrån och som ska hämta och lämna
passagerare på Västra Vallgatan i anslutning till stationshuset behöver
byta riktning inom stationsområdet för att sedan fortsätta söderut igen.
Med Norra Stationsbron finns en alternativ färdväg för detta ändamål
vilket gör att konflikter kan undvikas mellan busstrafik och
gångtrafikanter inom Baggens gränd och passagen mellan stationshus
och perronger.

I kommunfullmäktige har tagits beslut om att Norra Stationsbron ryms
inom detaljplan för Västkustbanan genom Varberg, norra och södra delen,
den 23 maj 2017, § 97.
En förstudie har tagits fram som underlag för beslut gällande finansiering
vilket i sin tur är en utgångspunkt för beställning till Trafikverket.
Förutsättningen är att Trafikverket bygger bron i samband med byggnation
av projekt Varbergstunneln. Förstudien visar att Norra Stationsbron bidrar
till ett trafiksystem som uppfyller framtida krav på framkomlighet,
trafiksäkerhet och hållbarhet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 maj 2019, § 220.
Beslutsförslag 9 maj 2019.
Förstudierapport 9 maj 2019.
Situationsplan stationsområde med kommentarer.

Övervägande
Behovet av ytterligare en förbindelse över spåren identifierades tidigt av
Varbergs kommun i arbetet med Varbergs nya stationsområde. I arbetet
med detaljplanerna för projekt Varbergstunneln utredde Varbergs kommun
flera alternativ av broförbindelser över spåren samt utformningar av
anslutning till Birger Svenssons väg. Valt alternativ ligger till grund för
förstudien samt ingår i pågående systemhandlingsarbete för Varbergs nya
stationsområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens förvaltning;MH
Hamn- och gatunämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0529

Upphandling av skolskjuts
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. träffa överenskommelse med Region Halland om att upphandla och
samordna skolskjutstrafiken i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nuvarande skolskjutsavtal är tecknat till och med 31 juli 2018, med option
att förlänga avtalet i 2 år, längst till 31 juli 2020. Optionen har utnyttjats.
Ny upphandling behöver göras för att tillhandahålla skolskjuts till
berättigade elever från höstterminen 2020.
Ytterligare en anledning till att en ny överenskommelse behöver teckna som
upphandling av skolskjuts är att Hallandstrafiken sedan några år tillbaka är
ett helägt bolag av Region Halland. Vid den senaste överenskommelse var
kommunen delägare av bolaget.
Med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, 2 kap 12 §, kan
kommunen och den regionala kollektivtrafikmyndigheten träffa
överenskommelse om att upphandla persontransporttjänster för sådana
transportändamål som kommunen ska tillgodose samt samordna sådana
transporttjänster.
Beslut har tagits i barn- och utbildningsnämnden, 1 oktober 2018, att
föreslå för kommunstyrelsen att träffa överenskommelse med Region
Halland om att upphandla samt samordna skolskjutstrafiken i Varbergs
kommun.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 maj 2019, § 229.
Beslutsförslag 3 maj 2019.
Barn- och utbildningsnämnden 1 oktober 2019, § 130.

Övervägande
Varbergs kommun har idag ett skolskjutsavtal som sträcker sig till 31 juli
2020 och en ny upphandling behöver göras. Med anledning av en ny
upphandling behöver Varbergs kommun ta ett beslut om att träffa en ny
överenskommelse med den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Region
Halland.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Region Halland kommer i sin tur ge i uppdrag till Hallandstrafiken AB att
upphandla och samordna skolskjutstrafiken.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Förskole- och grundskolenämnden
Hallandstrafiken
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0238

Utredning om Susvindsspårets
markanvändning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta utredningen Susvindsspårets framtida markanvändning som
planeringsunderlag för kommande avveckling och planering av
spårområdet
2. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att arbeta vidare enligt
scenario 2 i utredningen, det vill säga att kommunen tillåter
verksamheter att arrendera samt förvärva mark där de kommunala
behoven är förenliga med de privata intressena
3. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att i samverkan med Vatten &
Miljö i Väst AB och Varberg Energi AB genomföra en studie av placering
av framtida ledningsinfrastruktur längs med före detta Susvindsspårets
sträckning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Det övergripande syftet med utredningen är att identifiera kommunala
behov av spårområdet för Susvindsspåret och föreslå framtida
markanvändning av före detta spårområdet.
Utredningsområdet är i beläget i stadens norra delar. Utredningens
fokusområde har varit sträckan Kamremsgatan – öster om Österleden.
Utredningen ska även ge svar på om det är lämpligt att ge privata
verksamhetsutövare möjlighet att förvärva och/eller arrendera mark eller
inte.
Hamn- och gatuförvaltningen utredde under hösten 2013 Susvindsspårets
framtid mot bakgrund av Trafikverkets ifrågasättande av Varbergs
kommuns framtida behov av Susvindsspåret. Resultatet av utredningen
visade att spåret endast användes av en aktör samt att spåret skulle
innebära stora begränsningar och extra kostnader för projekt
Varbergstunneln. Kommunfullmäktige fattade våren 2014 ett beslut om att
Susvindsspåret skulle avvecklas.

Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 maj 2019, § 203.
Beslutsförslag 29 april 2019.
Utredning för Susvindsspårets framtida markanvändning, 29 april 2019.

Övervägande
Susvindsspåret gränsar i norr till industriområde Susvind som består av en
blandning av lätt och tung industriverksamhet. Kommunen äger marken
söder om industriområdet ner till Stenåsavägen. På den södra sidan av
Stenåsa ligger Håstens fritidsområde.
Utredningen har identifierat olika typer av kommunala behov:
• Ledningsinfrastruktur (vatten och avlopp och övriga ledningar)
• Grön infrastruktur
• Gång- och cykelväg
• Ny vägkoppling, åtgärd nummer 12 i utredningen för Norra
stadsområdet.
Utredningens slutsats är att kommunen behåller marken som ett reservat
för att på sikt kunna möjliggöra de kommunala behoven. I de fall det finns
privata intressena att förvärva marken behöver fördjupade studier göras om
exakta ytor. Om de privata intressena inte är förenliga med de kommunala
går de kommunala behoven före.
Utredningen öppnar för att de privata verksamheterna kan arrendera delar
av marken fram till kommunala förvaltningar och bolag har behov av
spårområdet.
En dialog bör föras mellan privata verksamheter, hamn- och
gatuförvaltningen, Vatten & Miljö i Väst AB och Varberg Energi AB när
respektive förvaltnings projekt förväntas påbörjas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
VIVAB
Varberg Energi AB

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0246

Köp av del av fastigheten Varberg Träslöv 19:47
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna överenskommelse, undertecknad av säljaren 30 april 2019,
varigenom Varbergs kommun förvärvar del av Varberg Träslöv 19:47 för
12 500 000 kronor
2. att utöka investeringsramen för markköp, objekt 31220, med
12 500 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge
samhällsutvecklingskontoret
i
uppdrag
att
undersöka
förutsättningarna för en försäljning av bostadshuset på fastigheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Under åren har diskussion förts med säljaren om att köpa fastigheten
Varberg Träslöv 19:47. Förra året bestämde sig säljaren att sälja det
markområde som finns med i den fördjupade översikten. Flera intressenter
har visat intresse av att köpa fastigheten, men kommunen har nu kommit
överens om ett avtal. Området är cirka 8,8 ha. Köpeskillingen är 12 500
000 kronor. I köpet ingår bostadshuset som har ett värde mellan 3 000
000 – 3 500 000 kronor. Kommunens räntekostnad för köpet blir 312 500
kronor årligen tills marken exploateras.
Markområdet ligger söder om det kommande vattentornet i Träslöv och
gränsar till kommunens mark.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 maj 2019, § 213.
Beslutsförslag 2 maj 2019.
Överenskommelse, undertecknad 30 april 2019.
Kartor.

Övervägande
Förvärvet anses vara av stor betydelse för den framtida planeringen.
Området finns med i den fördjupade översiktsplanen som bostäder. Då
området gränsar till kommunens fastighet Träslöv 15:1, kommer
kommunen få stor rådighet när planeringen för området Östra Träslöv
genomförs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0153

Förstudie del av Getakärr 1:1, Getakärr 2:57, vid
Brunnsbergsvägen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förstudierapport daterad 27 mars 2019 och anse uppdrag att
påbörja förstudie för del av Getakärr 1:1 och 2:57, arbetsutskottet 5 juni
2018 § 276, som slutfört
2. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ansöka om planbesked för
det studerade området med inriktning mot byggnation av
flerbostadshus. Utformningen av markanvisningen kan riktas mot mer
traditionella hyresrätter och bostadsrätter men också mot så kallade
byggemenskaper
3. att i samband med markanvisning undersöka och värdera möjligheten
till dubbel markanvisning i området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Jäv
Jana Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förstudien har berört det kommunala markområdet inom delar av Getakärr
1:1 och Getakärr 2:57, som studerats utifrån framtida möjligheter till
exploatering, i enlighet med beskrivning i Markanvisningsplan 2019-2023
och beslut om inledande av förstudie, arbetsutskottet 5 juni 2018, § 276.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 maj 2019, § 245.
Beslutsförslag 24 april 2019.
Förstudierapport kommunalt markområde vid Brunnsbergsvägen, del av
Getakärr 1:1 och Getakärr 2:57, 27 mars 2019.
Förstudie exploatering inom kommunal fastighet Getakärr 1:1 mfl.
Arbetsutskottet 5 juni 2018, § 276.

Övervägande
Förstudien har utrett lämplig struktur och exploateringsgrad samt möjliga
former för exploatering. Området bedöms som lämpligt för framtida
bebyggelse och detaljplaneläggning med beaktande av fortsatt behov av ett
sammanhängande grönområde och genom att utforma bebyggelsen så att
bullernivåer och framtida angöringsvägar löses på ett fullgott sätt. Den
möjliga exploateringsbara ytan bedöms som lämplig för en framtida
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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markanvisning för bostäder i flerbostadshus. Placeringen av bebyggelsen
inom planområdet bör göras med beaktande av siktlinjer ifrån norr och
med hänsyn till intilliggande bebyggelse. Utformningen av
markanvisningen kan riktas mot mer traditionella hyresrätter och
bostadsrätter men också mot så kallade byggemenskaper.
Förstudiens resultat kan utgöra en ansökan om planbesked.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0567

Överklagande av dom från mark- och
miljödomstolen angående inrättande av
kommunalt verksamhetsområde för
vattentjänster i områdena Attorp och
Svenstorps by
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna överklagande, daterat 1 februari 2019, av mark- och
miljödomstolens dom och den komplettering av överklagandet, daterat
29 mars 2019, som lämnats till mark- och miljööverdomstolen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län beslutade 7 mars 2018 att förelägga
kommunen att senast i december 2021 bestämma verksamhetsområde samt
tillgodose behovet av vattentjänster gällande dricksvatten och spillvatten
genom allmän anläggning för områdena Attorp och Svenstorps by.
Kommunstyrelsen överklagade Länsstyrelsens beslut till mark- och
miljödomstolen och yrkade beträffande Attorp att beslutet skulle upphävas.
Alternativt yrkades att tiden för ordnande av allmän va-anläggning, vatten
och avlopp, skulle bestämmas till en tidpunkt efter 2030. Beträffande
Svenstorps by yrkade kommunen endast att tiden för ordnande av allmän
va-anläggning skulle bestämmas till en tidpunkt efter 2030.
Mark- och miljödomstolen har därefter i dom avslagit kommunens yrkande
om upphävande av Länsstyrelsens beslut angående Attorp men bifallit
kommunens överklagande på så sätt att tidpunkterna för ordnande av
allmän va-anordning bestämts till 31 december 2031 för de båda områdena.
Kommunstyrelsen har nu, beträffande området Attorp, genom
kommunjurist överklagat mark- och miljödomstolens dom till mark- och
miljööverdomstolen och därefter utvecklat grunderna för överklagandet i
en komplettering till överklagandet.

Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 maj 2019, § 195.
Beslutsförslag 25 april 2019.
Komplettering till överklagandet av mark- och miljödomstolens dom till
mark- och miljööverdomstolen.
Överklagande av mark- och miljödomstolens dom 11 januari 2019.
Mark- och miljödomstolens dom den 11 januari 2019 i mål nr M 1231-18.
Komplettering till mark- och miljödomstolen angående överklagande av
Länsstyrelsens beslut 7 mars 2018.
Överklagande av Länsstyrelsens beslut - Fråga om kommunalt vatten och
avlopp i områdena Attorp och Svenstorps by.
Länsstyrelsen i Hallands läns beslut 7 mars 2018 angående
verksamhetsområde för vattentjänster i områdena Attorp och Svenstorps
by.
Svar på fråga om kommunalt vatten och avlopp i områdena Attorp och
Svenstorps by i Varbergs kommun.
Remiss - Fråga om kommunalt vatten och avlopp i områdena Attorp och
Svenstorps by.
Yttrande rörande begäran om kommunalt vatten och avlopp i områdena
Attorp och Svenstorps by.
Begäran - Fråga om kommunalt vatten och avlopp i områdena Attorp och
Svenstorps by.

Övervägande
Det bedöms angeläget att överklaga mark- och miljödomstolens dom
beträffande området Attorp med bakgrund av att den utbyggnadsskyldighet
som åläggs kommunen inte är motiverad utifrån hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljön, vilket är en av förutsättningarna för
kommunal utbyggnadsskyldighet. Detta bland annat med bakgrund av att
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen efter inventering dragit slutsatserna
att de befintliga enskilda dricksvattentäkterna i området har tjänlig
vattenkvalitet och att riskerna för kontaminering av dessa
dricksvattentäkter från de befintliga avloppsanläggningarna inte är
sannolika.
Överklagandet bedöms också vara motiverat utifrån att vattenförsörjning
och avlopp i Attorp inte behöver ordnas i ett större sammanhang som är en
annan förutsättning för kommunal utbyggnadsskyldighet av den allmän vaanläggningen. Detta bland annat med bakgrund av att Attorp består av ett
mindre, relativt glesbebyggt, område med endast sex lantbruksfastigheter
och tre villafastigheter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2019/0185

Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för
Varberg Event AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

godkänna ändring i Varberg Event AB:s bolagsordning § 1 så att den
lyder ”Bolagets firma är Arena Varberg AB”,
2.
godkänna ändring av Varberg Event AB:s ägardirektiv så att det av
direktivet framgår att bolaget heter Arena Varberg AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 22 januari 2019, § 13, att godkänna att
Varberg Event AB genomför föreslaget namnbyte till Arena Varberg AB.
För att namnbytet formellt ska kunna ske krävs en ändring i
bolagsordningen. Även ägardirektivet bör ändras så att bolagets nya namn
framgår i handlingen.
Efter att en ändring av bolagsordningen godkänts av fullmäktige och
underställts bolagsstämman genomförs registrering hos Bolagsverket.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 maj 2019, § 228.
Beslutsförslag 21 maj 2019.
Kommunfullmäktige, 22 januari 2019, § 13.
Förslag till ändrad bolagsordning för Varberg Event AB.
Förslag till ändrat ägardirektiv för Varberg Event AB.

Övervägande
Kommunfullmäktige beslutade 22 januari 2019, § 13, att godkänna att
Varberg Event AB genomför namnbyte till Arena Varberg AB. Beslutet
fattades efter att Varberg Event AB hade kommit in med en anhållan till
fullmäktige om att ägaren godkänner bolagets önskemål om att få byta
företagsnamn från Varberg Event AB till Arena Varberg AB. I anhållan
uppgav bolaget att samlingsnamnet och varumärket Arena Varberg
mottagits mycket positivt av deras kunder och intressenter, varvid det för
bolaget blivit tydligt att ett formellt namnbyte också bör ske.
Ett formellt namnbyte på bolaget är en logisk konsekvens av lanseringen av
varumärket Arena Varberg och lär bidra till ökad tydlighet mot kunder och
intressenter.
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För att namnbytet formellt ska kunna ske krävs en ändring i
bolagsordningen. Även ägardirektivet bör ändras så att bolagets nya namn
framgår i handlingen.
Efter att en ändring av bolagsordningen godkänts av fullmäktige och
antagits av bolagsstämman genomförs registrering hos Bolagsverket.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0255

Inhyrning av arkivlokal i Monarkhuset
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. föreslå servicenämnden att hyra lokaler i Monarkhuset att användas till
arkivdepå
2. det nya hyresavtalet tecknas på fem år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
På grund av de ombyggnationer som nu genomförs i stadshus A, och
påföljande omflyttningar, har flera närarkiv tvingats utrymmas.
Arkivhandlingar från dessa närarkiv har då, med kort varsel, behövt flyttas
till kommunarkivets lokaler. Arkivlokalerna var dock redan sedan tidigare
fulla. För att hantera den akuta situationen har cirka 200 hyllmeter
arkivhandlingar tillfälligt flyttats till ett förråd. Detta är handlingar som
sällan efterfrågas och därför kan förvaras i en depå utanför stadshusen.
Varbergs kommun har dock en skyldighet enligt arkivlagen att förvara
arkivhandlingar på ett betryggande sätt, ett lagkrav som idag inte efterlevs.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 maj 2019, § 230.
Beslutsförslag 8 maj 2019.

Övervägande
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med kommunens
lokalsamordnare undersökt möjligheten att hyra in ytterligare lokaler för
arkivändamål. I arbetet med att utreda möjligheten att utöka
socialförvaltningens lokaler i Monarkhuset, ges möjlighet att också lösa en
del av kommunarkivets behov av lokaler med en arkivdepå på 110
kvadratmeter. Viss ombyggnad och anpassning till krav på arkivlokaler
krävs. Tillträde beräknas kunna ske under första kvartalet 2020.
Kommunarkivet bedömer att detta skulle vara en bra lösning då lokalen kan
anpassas till arkivlagens krav och verksamhetens önskemål. Lösningen bör
även vara kostnadseffektiv på längre sikt då arkivhandlingar av detta slag,
som sällan efterfrågas, med fördel kan förvaras i depån och inte då behöver
ta upp plats i stadshusen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr 2019/0205

Namngivning Tvååkers central park, Fastarp
2:193
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. med anledning av en ny park på Fastarp 2:193 att namnge parken
Parken på spåret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Central parken i Tvååker håller på byggas för fullt. I höstas gick det ut
information om bygget i Tvååkersbladet. Där uppmanades medborgarna att
skicka in namnförslag för parken.
Namnförslaget är framtagen i samråd med hamn- och gatuförvaltningen
och kommunekologen med motiveringen att namnet visar på att det en
gång fanns en järnvägsstation och att ett järnvägsspår gick genom
samhället. Parkens utsmyckning kommer att ha en röd tråd kopplat till
järnväg, med biljettkassa, tåg och spårväxlar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 maj 2019, § 225.
Beslutsförslag 8 april 2019.
Kultur- och fritidsnämnden 27 mars 2019, § 56.
Översiktskarta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Stadsbyggnadskontoret
Hamn- och gatuförvaltningen
Kommunekologen
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Dnr KS 2018/0288

Redovisning av uppdrag till byggnadsnämnden
om bygglovs- och planärenden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna redovisning av uppdrag om bygglovs- och planärenden till
byggnadsnämnden, kommunfullmäktige 19 juni 2018, § 116 och 18
december 2018, § 274, och anse uppdraget som slutfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2018, § 116, att ge
byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för effektivare
rutiner och kortare handläggningstid för bygglovsärenden samt att ta fram
metoder och arbetssätt som medger att entreprenör kan bidra med resurser
och eget arbete i bygglovshandläggningen och framtagandet av planer. För
att göra detta fick byggnadsnämnden 300 000 kronor från
kommunstyrelsens ofördelade medel 2018. Uppdraget skulle presenteras
för kommunfullmäktige senast 18 december 2018 och byggnadsnämnden
inkom då med redovisning. Redovisningen ansågs dock inte innehålla en
tillräckligt konkret åtgärdsplan för effektivare rutiner och kortare
handläggningstid, och det var inte heller tillräckligt tydligt hur
entreprenörer själva skulle kunna bidra med egna resurser i
bygglovshandläggningen eller i framtagandet av planer. Därför godkändes
inte byggnadsnämndens redovisning av uppdraget, utan istället förlängdes
tiden för redovisning till 18 juni 2019.
Uppdraget grundade sig i ett initiativ från Alliansen och Miljöpartiet efter
att Sveriges kommuner och landstings samt Svenskt näringslivs mätningar
av företagsklimatet i Varberg visade att de åtgärder man vidtagit 2017 för
att förbättra företagsklimatet gett resultat. Dock visade mätningarna
samtidigt att området bygglov fick lägre resultat än de uppsatta målen,
främst beroende på långa handläggningstider och ineffektivitet i processen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 maj 2019, § 246.
Beslutsförslag 16 maj 2019.
Byggnadsnämnden 25 april 2019, § 145.
Kommunfullmäktige 18 december 2018, § 274.
Kommunfullmäktige 19 juni 2018, § 116.
Justerandes signatur
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Övervägande
Byggnadsnämnden har nu kommit in med en ny redovisning som visar att
uppdraget är genomfört bland annat genom att bättre
gransknings- och handläggningsrutiner införts samt införande av bättre
systemstöd och digitaliserad ärendehantering inom bygglovområdet.
Byggnadsnämnden bedömer att dessa åtgärder har stor potential att
effektivisera bygglovhandläggningen, korta handläggningstiderna och
därmed leverera bättre service till medborgarna.
Inom detaljplaneområdet handlar byggnadsnämndens beslut om att införa
en ny modell för närmare samverkan i detaljplaneprocessen, som enklast
kan beskrivas som ett stafettlopp där exploatören och kommunen tar aktivt
ansvar i olika delar av arbetet. Genom att erbjuda exploatörerna att, om de
så önskar, själva ta ansvar för att ta fram sådana planeringsunderlag som
kommer att krävas i arbetet, kan den väntetid som finns idag nyttjas på ett
konstruktivt sätt. I ett kommande steg är avsikten att helt eliminera
väntetiden för projekt där allt erforderligt planeringsunderlag har tagits
fram. Byggnadsnämnden bedömer att detta kommer att innebära en
avsevärt bättre samverkan mellan kommun och exploatör och ett bättre
nyttjande av tiden i processen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2019/0163

Yttrande angående ansökan om tillstånd för
odling av lax i havet väster om Ustö och
nordväst om Balgö utanför Bua, Varbergs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 2 maj 2019 avseende ansökan om tillstånd till
laxodling, Maritima Odlingståget KB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Remissen avser ansökan om att bedriva havsbaserad odling av laxfisk på två
lokaler i Varbergs kommun, ett område strax väster om Ustö, samt ett område
nordväst om Balgö. Sökanden avser använda en odlingsmetod som kallas
odlingståg, bestående av 15 moduler/odlingskassar. Ansökan omfattar två
odlingståg, ett per område. Produktionen beräknas till maximalt 432 ton per
odlingståg.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 maj 2019, § 205.
Beslutsförslag 29 april 2019.
Yttrande 2 maj 2019.
Remiss - Ansökan om tillstånd för odling av lax i havet väster om Ustö och
nordväst om Balgö utanför Bua, Varbergs kommun.
Ansökan, Maritima Odlingståget AB.
Synpunkter, Havs- och kustfiskarnas producentorganisation.

Övervägande
Underlaget i ansökan är bristfälligt med avseende på såväl teknisk
beskrivning, riskbedömning, lokaliseringsbedömning, 2 kapitlet
miljöbalken, som konsekvensbedömning, 6 kapitlet miljöbalken.
Exempelvis redovisar ansökan inte på ett tillräckligt tydligt sätt hur
odlingen avses bedrivas och hur odlingskassarna kommer att utformas.
Med tanke på de risker och den miljöpåverkan som är förknippad med
havsbaserad fiskodling är det problematiskt att sökanden inte inkluderat
dessa aspekter och det försvårar även bedömningen av ansökan. Varbergs
kommun förutsätter att dessa uppgifter kommer att begäras in som
underlag för förnyat samråd med berörda parter i det fall länsstyrelsen
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anser att det finns skäl att gå vidare med ansökan, alternativt om sökanden
väljer att ansöka om odlingsverksamhet i andra havsområden.
Varbergs kommuns översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 15 juni
2010, § 69, anger bland annat vikten av att planera en kust för alla och att
värna natur- och rekreationsområden med höga värden. Tillgänglighet och
bevarande av naturvärden är därmed två aspekter som värdesätts högt i den
kommunala planeringen, och som nya verksamheter generellt prövas
gentemot. Det finns en rad intressekonflikter och risker knutna till såväl
den ansökta verksamheten i sig som till de föreslagna lokaliseringarna,
dessa redogörs för nedan.
Utöver lokaliseringsaspekten finns det ett flertal risker knutna till havsbaserad
fiskodling med konsekvenser för både miljötillståndet i kustområdet och
biologisk mångfald. En överhängande risk med havsbaserad fiskodling är
rymning av odlad fisk vilket kan innebära negativ inverkan på lokala
laxstammar, både genetiskt och genom ökad konkurrens om mat och
livsutrymme.
Sammanfattningsvis anser Varbergs kommun att länsstyrelsen Hallands län
bör neka sökanden tillstånd till havsbaserad laxodling. Denna bedömning
baseras på de risker och den påverkan verksamheten förväntas innebära för
naturliga fiskbestånd och havsmiljö, samt ansökans brister med avseende på
konsekvensanalys och teknisk beskrivning. Vidare ligger de föreslagna
lokaliseringarna i exponerade och vindutsatta områden med höga naturvärden
vilket gör verksamheten olämplig utifrån både risk för haveri med rymning av
odlad lax som följd och utifrån påverkan på lokala naturvärden. Vidare anser
Varbergs kommun att det ökade behovet av odlad fisk som födo- och
foderresurs bör tillgodoses genom utveckling av anläggningar med slutna
system där påverkan och risker minimeras, till exempel genom landbaserad
odling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2019/0182

Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2020 med
utblick 2021-2022 samt förslag till ny
zonindelning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 22 maj 2019 som svar på remiss
Kollektivtrafikplan 2020 med utblick 2021-2022 samt förslag till ny
zonindelning
2. ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda
förutsättningarna för inrättandet av en flexlinje som komplement till
ordinarie linjebusstrafik och ersättning av nuvarande anropsstyrda
trafik på landsbygden i Varberg. Med flexlinje avses en linje som kan
köra mellan ordinarie hållplatser oberoende av linje
3. ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda förutsättningarna
för en anpassning av tidsgränserna för seniorkorten för att ge invånarna
likvärdiga möjligheter att utnyttja korten
4. att det säkerställs att Håstens fritidsområde, med flera olika idrotts- och
friskvårdsanläggningar, tillgodoses med bra kollektivtrafik som startar i
samband med att nya simhallen invigs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) och Linda Berggren (S) föreslår bifall till beslutssats 1 i
arbetsutskottets förslag, men avslag på beslutssats 2 och 3 med hänvisning
till att ett sådant uppdrag bör utredas av Hallandstrafiken som är
huvudman och inte kommunen.
Linda Berggren (S) yrkar vidare på tillägget att det säkerställs att Håstens
fritidsområde, med flera olika idrotts- och friskvårdsanläggningar,
tillgodoses med bra kollektivtrafik som startar i samband med att nya
simhallen invigs.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag i sin
helhet.

Beslutsordning
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jana Nilssons (S) med
fleras förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
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Ordförande ställer proposition på Linda Berggrens (S) tilläggsyrkande och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått möjlighet att yttra sig över Hallandstrafikens
Kollektivtrafikplan 2020 med utblick 2021-2022 samt förslag till ny
zonindelning. Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer
i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Huvudprincipen är att
koncentrera resurserna till utpekade kollektivtrafikstråk där
förutsättningarna för ökat resande är goda.
Kollektivtrafikplan 2020 med utblick 2021–2022 samt förslag till ny
zonindelning har arbetats fram av Hallandstrafiken på uppdrag av
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Halland. Trafikförändringar för
2020 innebär en ökad nettokostnad för cirka 3 miljoner kronor för hela
Halland.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 maj 2019, § 248.
Beslutsförslag 22 maj 2019.
Yttrande 22 maj 2019.
Kollektivtrafikplan 2020 med utblick 2021-2022 samt förslag till ny
zonindelning, remissversion 4 april 2018.

Övervägande
Varbergs kommun konstaterar att det är ganska få satsningar som görs i
Varbergs kommun i kollektivtrafikplanen för 2020. Det är positivt att det
tas höjd för ersättningstrafik i samband med arbeten på Västkustbanan och
på utökad trafik på linje 651 till Ullared. Generellt saknas dock fortfarande
satsningar på landsbygden. Kommunen ställer sig positiv till satsningar på
fler tågavgångar för Öresundstågen och satsningar i regionbusstrafiken.
Kommunen vill också ha ett utvecklingstänk kring
kollektivtrafikförsörjningen av orter nära Varbergs huvudort som saknar
stadsbusstrafik.
Avseende det nya zonindelningsförslaget är Varbergs kommun över lag
positiva till en enklare och tydligare zonindelning. Mindre positivt är de
prishöjningar som uppstår på vissa sträckor. Det kan innebära ett färre
väljer kollektivtrafiken som alternativ.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2016/0495

Svar på motion om belyst julgran även i
serviceorterna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om belyst julgran även i serviceorterna
2. ge Varberg Energi AB i uppdrag att tillse att varje serviceort får någon
form av julbelysning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har kommit in med motion om att det ska sättas upp en
belyst julgran på varje serviceort. Motionären menar att kommunen är
större än bara stadsdelen och att kommunen ska se till att det även ute i
serviceorterna sätts upp en belyst julgran.
Varberg Energi AB har getts möjlighet att yttra sig över motionen, och
meddelar att det är tekniskt möjligt att sätta upp och belysa granar även i
serviceorterna.
Hamn- och gatunämnden tillstyrker motionen under förutsättning att det
tillskjuts särskild finansiering för det. De har inte själva någon särskild post
för det i sin budget, utan föreslår att kommunstyrelsen anslår särskilda
medel.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 maj 2019, § 194.
Beslutsförslag 25 april 2019.
Arbetsutskottet 1 april 2019, § 137.
Hamn- och gatunämnden 13 februari 2017, § 3.
Svar från Varberg Energi AB 19 december 2016.
Motion, inkommen 18 oktober 2016.
Justerandes signatur
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Övervägande
Det finns idag tre belysta offentliga julgranar i Varbergs tätort och i
Träslövsläge. Förslaget innebär att ytterligare sex belysta julgranar placeras
i kommunens serviceorter; Bua, Väröbacka, Veddige, Kungsäter, RolfstorpSkällinge och Tvååker. Varje julgran som sätts upp beräknas kosta minst 40
000 kronor, men möjligtvis också mer beroende på till exempel
belysningens omfattning och om ny anslutningspunkt för elen behöver
skapas. Utöver det uppskattas den årliga driftkostnaden per julgran till
50 000 kronor. Inget av detta finns avsatt i gällande budget.
Kommunstyrelsens förvaltning anser också att kommunen ska ha en
levande landsbygd och att offentlig utsmyckning är en del av detta, dock
behöver det inte nödvändigtvis vara i form av just en belyst julgran.
Förvaltningen föreslår istället att serviceorterna får någon form av
julbelysning och att Varberg Energi AB ges i uppdrag att införa detta.
Uppdraget om hanteringen av kommunens vinterbelysning har justerats
över tid och parallellt med hanteringen av motionen har kommunledningen
flyttat ansvaret för vinterbelysningen från hamn- och gatunämnden till
Varberg Energi AB och att det får anses ligga i linje med tidigare beslut
rörande ägande och förvaltande av kommunens belysningsanläggningar i
form av Färdigt ljus.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 139

Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

42

Dnr KS 2019/0229

Svar på motion om kommunala investeringar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att motionens intentioner som
grund omhändertas i det löpande årliga budgetarbetet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) har inkommit med en motion som föreslår
att kommunen i framtiden, i görligaste mån, fördelar resurserna så att ett
bättre förhållande mellan investeringarna i stad och på “lands/kust-bygd”
kan nås.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 maj 2019, § 218.
Beslutsförslag 28 april 2019.
Motion, inkommen 9 april 2019.

Övervägande
Kommunfullmäktige fastställer varje år en budget för nästa kalenderår
(budgetår) samt en plan för de därefter fyra kommande åren. Den del av
budgeten som avser investeringar planeras med ett långsiktigt fokus där
bland annat översiktsplaner är en långsiktig viktig förutsättning.
Kommunens totala investeringsnivå är planerad att som ett genomsnitt
uppgå till 500 miljoner kronor/år vilket är möjligt att genomföra om de
finansiella målen uppnås.
I det årliga budgetarbetet inkommer respektive nämnd med förslag till
budget för de kommande fem åren och då är några av förutsättningarna
kommunens befolkningsutveckling samt översiktsplaner vilket styr
investeringsbehovet. I förutsättningarna för detta arbete ingår självklart
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även kommunens vision ”Västkustens kreativa mittpunkt” som ska skapa
förutsättningar för tillväxt i hela kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0680

Svar på motion om att bygga en hundrastgård i
Bua
Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att bygga en hundrastgård i Bua med hänvisning till att
hamn- och gatunämnden kommer att genomföra en utvärdering av
befintliga hundrastgårdar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) föreslår bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) har lämnat en motion om att bygga en
hundrastgård i Bua. Motionären föreslår att en hundrastgård byggs i första
hand intill motionsslingan eller på annan lämplig plats i Bua. Med en
inhägnad hundrastgård skulle medföra bättre förutsättningar för att träna
lydnad och att det saknas en naturlig mötesplats i Bua för hundägare.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 maj, § 193.
Beslutsförslag 21 mars 2019.
Hamn- och gatunämnden 25 februari 2019, § 16.
Kommunfullmäktige 18 december 2018, § 204, Kommunfullmäktige
beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 18 december 2018.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret delar hamn- och gatunämndens bedömning
att befintliga hundrastgårdar först behöver utvärderas och att eventuella
nyanläggningar därefter ska hanteras enligt gällande investeringsprocess.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0172

Svar på motion om bevarandeplan för Strömma
kraftverk och Strömma damm
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att den nationella planen för
omprövning av vattenkraft bör inväntas
2. när den nationella planen är beslutad av regeringen ska frågan åter
lyftas till kommunstyrelsen för vidare utredning och beslut av
anläggningens framtid.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Gösta Johansson (S) och Vivi-Anne Karlsson (S) inkom 20 mars 2018 med
motion om att Varbergs kommun i samråd med Varberg Energi AB bör ta
fram en bevarandeplan för Strömma kraftverk och damm.
Strömma kraftstation uppfördes 1915 för att tillgodose Tvååkers
stationssamhälle med energi. I samband med anläggandet av kraftverket
dämdes vattendraget upp och bildade Strömma damm.
Anläggningen ägs av Varberg Energi AB (Strömma kvarn 4:1) och är idag
tagen ur drift. Strömma kraftverk bedöms ha uppnått sin tekniska livslängd
och är i stort behov av investeringar om den åter ska kunna driftsättas.
Varberg Energi AB har i dagsläget inga planer på att rusta upp och
driftsätta anläggningen.
Följande har inkommit från respektive remissinstans:
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen utifrån ett historiskt
perspektiv och ett arv att förvalta.
Hamn- och gatunämnden avstyrker motionen med hänvisning till att
det först behöver tas fram en utredning som visar på eventuellt behov
av en bevarandeplan. Hamn- och gatunämnden föreslår att
Kommunstyrelsen initierar sådan utredning.
Byggnadsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till
möjligheten att kraftverket och den omgivande miljön kan föreslås som
byggnadsminne hos länsstyrelsen.
Varberg Energi AB avstyrker motionen med hänvisning till att ett
beslut om anläggningens framtid behöver avvakta den nationella
planen för vattenkraft. Strömma kraftverk är i stort behov av
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investeringar och i dagsläget finns inga planer på att rusta upp
anläggningen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstår från att lämna synpunkter då
innehållet i den föreslagna motionen ligger utanför nämndens
ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 maj 2019, § 215.
Beslutsförslag 7 maj 2019.
Byggnadsnämnden 22 november 2018, § 13, § 330.
Hamn- och gatunämnden 17 september 2018, § 94.
Kultur- och fritidsnämnden 29 augusti 2018, § 111.
Varberg Energi AB 23 augusti 2018.
Motion inkommen 20 mars 2018.

Övervägande
Utifrån inkomna remissyttranden och det rådande läget på nationell nivå,
gör samhällsutvecklingskontoret bedömningen att det i dagsläget inte är
aktuellt att tillgodose önskemålet om att upprätta en bevarandeplan för
Strömma kraftverk och damm.
Det är samhällsutvecklingskontorets bedömning att upprättande av en
bevarandeplan inte bör föregå pågående utredning av anläggningens
framtid, bland annat utifrån den nationella planen (som beslutas vid
årsskiftet) och som via Vattenkraftens miljöfond även ger möjlighet till
finansiering av utredning och eventuella åtgärder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0448

Svar på motion om dubbel markanvisning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att dubbel
markanvisning redan är en etablerad metod som ska användas
när det är lämpligt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) föreslår bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (-) har kommit in med ett förslag om att öka
användandet av så kallad dubbel markanvisning i Varbergs kommun.
Motionären beskriver att Varbergs kommun har en stor efterfrågan på mark
i centralorten, men färre intressenter som vill bygga flerfamiljshus i
serviceorterna. Han framför därför att kommunen bör öka användandet av
så kallad dubbel markanvisning för att få igång byggandet i de lägen som
inte ger lika hög avkastning på investeringen. Som en motivering till detta
framför motionären också att en förtätning i centralorten ska göras varsamt
för att värna kulturmiljöer och att det finns en efterfrågan på bostäder i
serviceorterna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 maj, § 190
Beslutsförslag 27 mars 2019.
Motion inkommen 22 augusti 2018.

Övervägande
Kommunfullmäktige gav 23 maj 2017, § 103, samhällsutvecklingskontoret i
uppdrag, i samband med beslut om strategiskt styr- och budgetdokument,
att senast under september 2017, ta fram lämpligt/lämpliga objekt för
dubbel markanvisning.
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Samhällsutvecklingskontoret arbetade in frågan i samband med
framtagande av en markanvisningsplan för bostäder. I
markanvisningsplanen görs bedömningar om vilka kommunala
markområden som ska markanvisas inom de närmaste åren samt ett
ställningstagande kring om några av dessa är lämpliga för så kallad dubbel
markanvisning. Detta uppdrag redovisades i samband med framtagande av
markanvisningsplan 2018–2022, som också innehöll förslag till dubbel
markanvisning. Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2017, § 231, att
godkänna redovisning av uppdraget.
I uppdraget låg också, som samhällsutvecklingskontoret ser det, uppgiften
att i alla markanvisningar överväga lämpligheten i om denna skulle kunna
ske i form av en dubbel markanvisning. Inför att den första dubbla
markanvisningen i kommunen genomfördes, för Kungsäter/kvarteret
Falkenbäck, 2015, utreddes fördelar och nackdelar med förfarandet.
Frågan om att kommunen ska använda sig av dubbel markanvisning lyftes i
november 2012. Dåvarande planeringskontoret gavs i uppdrag att utreda
konsekvenserna av att införa dubbel markanvisning som arbetsmetod. En
konsekvensanalys togs fram, genom ett konsultföretag, som belyste positiva
och negativa aspekter av ett förfarande med dubbel markanvisning.
Slutsatserna i denna rapport anser samhällsutvecklingskontoret fortfarande
vara giltiga. Dessa var att förfarandet inte bör användas generellt för alla
markanvisningar, utan att detta bör övervägas i lägen där kommunen ser en
stor attraktivitet eftersom erfarenheten säger att man annars riskerar att få
färre intressenter i markanvisningen. Bedömningen i rapporten är att
dubbel markanvisning inte leder till ett större tillskott eller ett mer
geografiskt spritt tillskott av bostäder. För Varbergs kommun
rekommenderar de en analys av marknadsförutsättningarna i lägen utanför
tätorten. Samhällsutvecklingskontoret har med detta som stöd gjort en
avvägning för varje enskilt läge. Som exempel kan nämnas en
markanvisning som genomförts i Grimeton under 2018.
Samhällsutvecklingskontoret gjorde bedömningen att genomföra
anvisningen som en enkel anbudstävling. Projektet var av en mindre
omfattning och det uppmuntrade därmed fler lokala intressenter och
mindre aktörer att delta. Resultatet blev en mycket kort ledtid, och
sex lägenheter har nu byggts och inflyttning blir till sommaren.
Kommunstyrelsen beslutade i samband med godkännande av
markanvisningsplan för 2019–2023 om minst 1 dubbel markanvisning.
I samband med framtagandet av planeringsdirektiv för Östra Träslöv
beslutade kommunstyrelsen 26 februari 2019, § 39, att det i det fortsatta
arbetet skulle undersökas om delar av detta område kan lämpa sig för
dubbel markanvisning. Frågan lyfts också i samband med pågående arbete
med fördjupade översiktsplaner för serviceorter i öst.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-05-28

49

Samhällsutvecklingskontoret anser därför att frågan är ständigt närvarande
i det pågående arbetet med markanvisningar och att det redan idag, med
utgångspunkt i tidigare politiska uppdrag, föreslås dubbla markanvisningar
i den omfattning som är möjlig.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0622

Svar på motion om att kartlägga utbredningen
av hedersrelaterat våld och förtryck
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att kartlägga utbredningen av hedersrelaterat våld och
förtryck, då arbete med kartläggning redan pågår på uppdrag av
länsstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att
motverka hederskultur i Varberg, där första steget är att undersöka hur
situationen ser ut och hur utbredd denna kultur är. I motionen föreslås
kommunfullmäktige besluta att göra en kartläggning av hedersrelaterat
våld och förtryck i Varbergs kommun.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 maj 2019, § 192.
Beslutsförslag 1 april 2019.
Socialnämnden 21 mars 2019, § 52.
Kommunfullmäktige 13 november 2018, § 183; Kommunfullmäktige
beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 12 november 2018.

Övervägande
Socialnämnden skriver i sitt yttrande att nämnden har i uppdrag att
erbjuda stöd och skydd till personer som utsätts för våld i nära relationer,
vilket även innefattar hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns en rutin
för hur dessa ärenden ska hanteras, gällande såväl utredning som stöd och
behandling till de personer som utsätts för, utövar och/eller bevittnar våld i
nära relationer.
För att arbetet ska bedrivas på bästa sätt, sker en samverkan såväl internt
inom förvaltningen som externt med andra professioner och
frivilligorganisationer som kommer i kontakt med dessa personer.
Inom uppdragsavdelningen på socialförvaltningen finns en grupp med
särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Deras arbete syftar till
att vidareutbilda personal för att uppnå en ökad kunskap inom området
hedersrelaterat våld och förtryck så att personalen ska kunna
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uppmärksamma och agera i denna fråga. Målet är att många aktörer ska ha
kunskap om problematiken och kunna uppmärksamma de individer som
har behov av stöd och hjälp, samt att säkerställa att de rutiner som
upprättats är aktuella och väl kända inom kommunens olika delar.
Socialförvaltningen har även en samordnare för våld i nära relationer. En
del av uppdraget är att hålla samman det arbete som sker på förvaltningen
och att sprida kunskap inom och utanför förvaltningen. Samordnaren ingår
även i länsstyrelsen Hallands övergripande nätverk kring våld i nära
relation, i vilket frågan om hedersrelaterat våld och förtryck ingår. På
uppdrag av länsstyrelsen genomförs under januari-mars 2019 en
kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i de Hallands olika
kommunernas socialtjänst.
Då arbete med att kartlägga våld i nära relationer, i vilket hedersrelaterat
våld och förtryck ingår, redan pågår i samarbete med Länsstyrelsen och
övriga kommuner i Halland, anser socialnämnden att motionen ska
avstyrkas.
Kommunkansliet föreslår med hänvisning till socialnämndens yttrande att
kommunfullmäktige avslår motion om att kartlägga utbredningen av
hedersrelaterat våld och förtryck, då arbete med kartläggning redan pågår
på uppdrag av länsstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0472

Svar på motion om att ge alla en möjlighet till en
aktiv fritid
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att ge alla en möjlighet till en aktiv fritid med
hänvisning till att förslaget inte bedöms vara det mest effektiva sättet att
tillgängliggöra sport- och fritidsutrustning till allmänheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Linnea Sandahl (MP) inkom 30 augusti 2018 med motion om att ge alla en
möjlighet till en aktiv fritid, vilket motionären vill göra genom att införa en
så kallad fritidsbank i Varbergs kommun. En fritidsbank är ett koncept för
att organisera gratis utlåning av sport- och fritidsartiklar. Utrustningen,
som är begagnad, skänks av privatpersoner, företag och organisationer.
Fritidsbanken fungerar likt ett bibliotek. I fritidsbanken ska det ges
möjlighet att låna material till olika sorters sporter och fritidsaktiviteter. På
detta sätt ska alla oberoende av bakgrund och samhällsklass kunna ta del av
aktiviteter, samtidigt som återbruk av prylar är hållbart och klimatsmart.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 7 maj 2019, § 191.
Beslutsförslag 10 april 2019.
Socialnämnden 21 februari 2019, § 34.
Kultur- och fritidsnämnden 19 december 2018, § 170.
Motion inkommen 30 augusti 2018.

Övervägande
Kommunkansliet instämmer helt i att alla oavsett bakgrund ska kunna ta
del av sport- och fritidsaktiviteter, det är viktigt både för hälsan och det
psykiska välbefinnandet. Kultur- och fritidsnämnden menar dock att det
finns mer effektiva sätt att uppnå detta än att införa en fritidsbank. Några
av anledningarna är att fritidsbanker tycks fungera bäst i områden med
socioekonomisk utsatthet samtidigt som Varberg är en landsbygdskommun
med stora avstånd, vilket kan försvåra möjligheten för optimalt utnyttjande
av en fritidsbank. Däremot skulle det kunna vara ett mer effektivt sätt att
låna ut eller hyra ut sport- och fritidsartiklar i direkt anslutning till
aktiviteten, det vill säga genom att i exempelvis ishallen kunna erbjuda lån
av skridskor och hjälm. Kultur- och fritidsnämndens förvaltning har fått i
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uppdrag att tillsammans med föreningar och civilsamhället se över denna
möjlighet och att återrapportera till nämnden senast i oktober i år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 145

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 maj - 28 maj
2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2019/0174-2
Ekonomidirektörens delegeringsbeslut 4 april 2019 om fullmakt för
stämmoombud –Kommuninvest.
Dnr KS 2012/0472-66
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 12 april 2019 om
nyttjanderättsavtal, tillträde och uppförande av gabionmur på fastigheten
Trönninge 10:16.
Dnr KS 2019/0009-29
Markförvaltarens delegeringsbeslut 12 april 2019 om säsongsarrende för
bete inom del av Getakärr 2:10.
Dnr KS 2019/0005-65
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 18 april 2019 om yttrande över
ansökan om tillbyggnad för verksamhet på fastigheten Munkagård 1:190,
Tvååker.
Dnr KS 2019/0005-67
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 18 april 2019 om yttrande över
ansökan om bygglov för mur inom fastigheten Svingeln 1.
Dnr KS 2019/0005-68
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 18 april 2019 om yttrande över
ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Stamnared 6:2.
Dnr KS 2019/0123-2
Kommundirektörens delegeringsbeslut 6 maj 2019 till Göteborgsregionen
om svar på remiss –Fördjupad strukturbild för kustzonen.
Dnr KS 2019/0005-81
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 7 maj 2019 om yttrande över
ansökan om bygglov för
skylt inom fastigheten Strömmen 2.
Dnr KS 2019/0005-82
Markförvaltarens delegeringsbeslut 7 maj 2019 om yttrande över ansökan
om bygglov för nybyggnad av väderskydd inom fastigheten Getakärr 2:46.
Dnr KS 2019/0005-83
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Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 9 maj 2019 om yttrande över
ansökan om bygglov för plank inom fastigheten Skällinge 2:60.
Dnr KS 2019/0005-84
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 9 maj 2019 om yttrande över
tillfälligt bygglov för arbetsbodar inom fastigheten Valen 2.
Dnr KS 2019/0005-85
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 9 maj 2019 om yttrande över
ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodar på fastigheten Träslöv 10:19.
Dnr KS 2019/0005-93
Markförvaltarens delegeringsbeslut 21 maj 2019 om yttrande över ansökan
om bygglov för tillbyggnad av verksamhet inom fastigheten Järlöv 15:2.
Dnr KS 2019/0005-94
Markförvaltarens delegeringsbeslut 21 maj 2019 om yttrande över ansökan
om bygglov för ombyggnad av verksamhet inom fastigheten Smältugnen 4.
Dnr KS 2019/0005-95
Markförvaltens delegeringsbeslut 21 maj 2019 om yttrande över ansökan
om bygglov för ändrad användning av verksamhet inom fastigheten
Smedjan 13.
Dnr KS 2018/0058-12
Markförvaltarens delegeringsbeslut 2 maj 2019 om försäljning av Åsby
16:57.
Dnr KS 2019/0184-3
Markförvaltarens delegeringsbeslut 13 maj 2019 om nyttjanderättsavtal för
utegym, Gödestad 1:2.
Dnr KS 2019/0058-13
Markförvaltarens delegeringsbeslut 15 maj 2019 om försäljning av
Grimeton 9:10.
Dnr KS 2019/0280-1
Kommunjuristens delegeringsbeslut 21 maj om begäran om allmän
handling.
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Dnr KS 2019/0292

Initiativärende – Förintelsens minnesdag 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att i samråd med övriga
berörda förvaltningar utreda förutsättningarna för att genomföra en
förintelsens minnesdag 27 januari 2020 samt vid ett positivt utfall göra
denna till en årligen återkommande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan Börjesson (KD), Olle Hällnäs (SD), Jana Nilsson (S), Ann-Charlotte
Stenkil (M) och Christofer Bergenblock (C) föreslår att ge
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att i samråd med övriga berörda
förvaltningar utreda förutsättningarna för att genomföra en förintelsens
minnesdag 27 januari 2020 samt vid ett positivt utfall göra denna till
årligen återkommande.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Morgan Börjessons (KD) med fleras
förslag och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Morgan Börjesson (KD) väcker initiativärende om att utreda
förutsättningarna för att genomföra en förintelsens minnesdag 27 januari
2020 och att om det blir ett positivt utfall göra den till årligen
återkommande. Förslaget innebär att arrangera en kvällssammankomst i en
för ändamålet lämplig lokal. Medverkande skulle kunna vara föreläsare som
överlevt koncentrationslägret, deltagande av Varbergselever som deltagit i
resa till ett koncentrationsläger samt musikinslag med anslutning till
ämnet.

Beslutsunderlag
Initiativärende daterat 27 maj 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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