Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2014-03-18

Plats och tid

Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-15.05

Beslutande

Jörgen Warborn (M)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Harald Lagerstedt (C)
Jana Nilsson (S)
Ewa Klang (S)

Övriga deltagare

Inga Andersson, utvecklingsledare, § 112
Anders Eriksson, kommunjurist, § 120
Stefan Jacobson, hamn- och gatuingenjör, § 118
Anita Kryh, avdelningschef, § 116, 117
Jan Malmgren, samhällsplaneringschef, §§ 110, 111, 115, 120
Tord Martinson, §§ 110, 111, 120
Johannes Olsson, mark och exploateringsingenjör, § 115
Henrik Petzäll, hamn- och gatuchef, § 118
Clara Tholin, energi- och klimatstrateg, § 116, 117
Annbritt Ulfgren, kommundirektör
Sofie Werdin, kommunsekreterare

1-21

Socialförvaltningen, § 120
Lena Andersson (M), ordförande
Håkan Strömberg, socialchef
Varberg Energi AB, § 118
Carl-Arne Pedersen
Bengt Sunesson

Utses att justera

Jana Nilsson

Sekreterare

Sofie Werdin

Ordförande

Jörgen Warborn

Justerande

Jana Nilsson

Paragraf

109-122

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2014-03-18

2

BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

18 mars 2014

Datum för anslags
uppsättande

28 mars 2014

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Sofie Werdin

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

22 april 2014

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 109

Sammanträdesprotokoll
2014-03-18

3

Dnr KS 2014/0113

Upphandling av fortsatt konsultstöd för implementering av
Varbergs kommuns styrmodell.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 upphandla fortsatt konsultstöd av Åkessons managementkonsult AB,
med stöd av Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 4 kap 5§ punkt
2 enligt förhandlat förfarande och utan föregående annonsering, då uppdraget endast kan utföras av denne konsult på grund av tekniska skäl.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 8 februari 2011, § 50, att anta anbud från
Åkessons managementkonsult AB avseende konsultstöd i visions- och målarbetet i Varbergs kommun i konkurrens med två andra konsultföretag.
Styrmodell och budgetprocessen är förknippade med visionens upplägg och
innehåll och i det arbetet är Åkessons managementkonsult AB en viktig
bärare av i första hand kommunstyrelsens tankar och idéer för fortsatt
utveckling och implementering.
I flera förvaltningar pågår nu nedbrytning av styrmodell i verksamhetens
olika delar. Omsättning av verksamhetsidé och förhållningssätt i målformuleringar och verksamhetsplanering sker både på koncernledningsnivå som
enhetsnivå. Det är väsentligt att det är Åkessons management som varit del
av helheten är den som ger fortsatt stöd.
Yttrande
Upphandlingsavdelningen har i tjänsteutlåtande den 19 februari 2014 föreslagit att med stöd av Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 4 kap
5§ punkt 2 att upphandla fortsatt konsultstöd utav Åkessons managementkonsult AB enligt förhandlat förfarande utan föregående annonsering på
grund av tekniska skäl endast kan utföras av denne konsult.
Åkessons management AB är det enda möjliga konsultbolag som kan utföra
denna konsultinsats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Upphandlingsavdelningen
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Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 110

Sammanträdesprotokoll
2014-03-18

4

Dnr KS 2014/0139

Köpekontrakt, markförvärv av fastigheten Lindberg 5:3
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna upprättat förslag till köpekontrakt innebärande att kommunen
förvärvar cirka 28 hektar av fastigheten Lindberg 5:3 för en köpeskilling
om 207 000 kronor per hektar
 kostnaden för fastighetsförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220,
markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 24 februari 2014 lämnat
förslag till köpekontrakt innebärande att kommunen förvärvar cirka
28 hektar av fastigheten Lindberg 5:3 för en köpeskilling om 207 000 kronor per hektar. Kostnaden för fastighetsförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220, markförvärv.
Del av fastigheten Lindberg 5:3 har varit ute till försäljning genom anbudsförfarande.
Förvärvet består av fyra delområden belägna väster om E6:an och söder om
industriområdet Varberg Nord. Enligt kommunens översiktsplan är
pågående markanvändning jordbruksmark och det föreslås ingen annan
markanvändning för de berörda områdena.
Avsikten med förvärvet är att de berörda områdena ska användas som
bytesobjekt för åtkomst av mark beläget omedelbart väster om industriområdet Varberg Nord och som enligt översiktsplanen är föreslaget som
verksamhetsområde. Särskilt bytesavtal är upprättat och behandlas vid
samma tillfälle som det föreslagna köpekontraktet.
Förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen erfordras för att kunna genomföra
det föreslagna markförvärvet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0140

Bytesavtal avseende fastigheterna Lindberg 5:3, Gunnestorp
5:3 och Tofta 7:3
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna upprättat förslag till bytesavtal innebärande att kommunen
erhåller ca 57 252 m2 av fastigheten Gunnestorp 5:3 i utbyte mot cirka
317 649 m2 av fastigheterna Lindberg 5:3 och Tofta 7:3.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 24 februari 2014 lämnat
förslag till bytesavtal innebärande att kommunen överlåter cirka 317 649 m2
av fastigheterna Lindberg 5:3 och Tofta 7:3 och erhåller cirka 57 252 m2 av
fastigheten Gunnestorp 5:3. Någon mellanskillnadslikvid ska ej utgå.
Kommunens förvärv av del av Lindberg 5:3 behandlas i särskilt ärende.
Områdena från fastigheterna Lindberg 5:3 och Tofta 7:3 är jordbruksmark
och enligt kommunens översiktsplan föreslås ingen annan markanvändning
för dessa områden.
Det område som kommunen erhåller, Gunnestorp 5:3, är beläget omedelbart
väster om kommunens verksamhetsområde Varberg Nord och är enligt
översiktsplanen föreslaget som verksamhetsområde. Drygt hälften av den
till kommunen överlåtna arean angränsar befintlig industrigata. Då dessa
områden tillförs kommunen skapas möjligheten att fullfölja utbyggnaden av
industriområdet Varberg Nord.
Någon mellanskillnadslikvid ska enligt förslaget till bytesavtal ej utgå.
Kommunens kostnader för bytesavtalet består av förvärvet av områdena från
Lindberg 5:3, ca 5 796 000 kronor, samt värdet av områdena från Tofta 7:3,
cirka 280 000 kronor, vilket motsvarar en kostnad om ca 106 kronor/m2 för
de områden kommunen erhåller väster om Varberg Nord.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0147

Regler för bra samarbete, skrivelse från kommunala handikapprådets referensgrupp
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 sända KHRR:s skrivelse till samtliga förvaltningar och Varbergs Fastighets AB med rekommendation att ta dessa i beaktande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunala handikapprådets referensgrupp, KHRR, har i skrivelse den
28 februari 2014 lämnat förslag med Regler för bra samarbete till kommunstyrelsen. Reglerna handlar om tid för utskick av inbjudan, tid för möte, val
av lokal samt uppföljning och anteckningar efter mötet. Reglerna har kommit till med anledning av att KHRR anser att det varit brister vid flera möten
och konferenser. KHRR önskar att kommunstyrelsen antar dessa regler för
att underlätta tillgängligheten vid möten och konferenser.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 mars 2014 föreslagit att
sända KHRR:s skrivelse till samtliga förvaltningar och Varbergs Fastighets
AB för beaktande.
KHRR påtalar viktiga synpunkter för att möten och konferenser ska fungera
på ett bra sätt. I kommunens handikappolicy är tillgänglighet ett fokusområde, både fysisk tillgänglighet och tillgång till information.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samtliga förvaltningar
Varbergs Fastighets AB
Planeringskontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011/0984

Kultur- och fritidspolitisk strategi för Varbergs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 anta kultur- och fritidspolitisk strategi för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den kultur- och fritidspolitiska strategin för Varbergs kommun innehåller
visioner, mål och strategier för kultur- och fritidspolitiken i Varbergs kommun samt beskriver vilka aktörer och arenor som finns för att uppnå dessa.
Strategin består av en gemensam inledning, men är uppdelat i ett kulturpolitiskt avsnitt och ett fritidspolitiskt avsnitt. Kommunal biblioteksplan ingår
inte i programmet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2 november 2011, § 119, att föreslå kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidspolitiskt program för
Varbergs kommun efter att förslag arbetats fram under år 2011.
Arbetsutskottet beslutade den 29 november 2011, § 522, att återremittera det
kultur- och fritidspolitiska programmet på grund av att berörda nämnder
skulle få tycka till om programmet samt i avvaktan på ny styrmodell.
Efter att remissvar inkommit från barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, hamn- och gatunämnden och socialnämnden samt synpunkter från
planeringskontoret beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 3
september 2013, § 309, att överlämna remissyttrandena till kultur- och
fritidsnämnden för bearbetning.
Kultur- och fritidsnämnden har reviderat innehållet i strategin utifrån
inkomna remissvar vilket till exempel innebär att programmet har ändrat
titel från kultur- och fritidspolitiskt program till kultur- och fritidspolitisk
strategi i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2013, § 82
om riktlinjer för styrdokument.
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 december 2013, § 131, beslutat att
översända strategin till kommunfullmäktige för fastställande.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 29 januari 2014 föreslagit att anta kultur- och fritidspolitisk strategi för Varbergs kommun.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Synpunkter från kommunledningskontoret avseende de områden som rör
kommunstyrelsens ansvarsområde har hanterats vid kultur- och fritidsnämndens revidering av strategin. Kommunledningskontoret har även lämnat
synpunkter på strategin utifrån kommunens vision, styrmodell, mål- och
inriktningsdokument och riktlinjer för styrande dokument.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0141

Remissvar - Ansökan om tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Qstar Försäljning AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 inte ha något att invända mot Qstar Försäljning AB:s ansökan om
kameraövervakning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har begärt Varbergs kommuns yttrande på Qstar Försäljning
AB:s ansökan om tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
Qstar försäljning AB ansöker om kameraövervakning på en obemannad
automatisk drivmedelsanläggning, dygnet runt, för att det ska vara möjligt
att upptäcka drivmedelsstölder, stöldförsök och skadegörelse. Kameraövervakningen ska ses som ett alternativ till övriga åtgärder som vidtagits och är
ett komplement till det stöldskydds- och larmsystem som redan finns.
Ansökan gäller en kamera vars upptagningsområde är över pumpfundament
och kortterminal. Bilder ska lagras och ses av företagets övervakningscentral och lagras på krypterad och lösenordskyddad server. Övervakningen
ska ske 24 timmar per dygn men bilddokumentering sker endast då larm
utlöser på stationen. Tydlig skyltning i minst A5-format ska upplysa om att
övervakning sker. Tillsammans med ansökan finns även en sammanställning
av brott som inträffat på företagets obemannade stationer.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 6 mars 2014 inte haft
något att invända mot förslaget.
Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av övervakningen
väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid en
bedömning ska det även beaktas om övervakning behövs för att förebygga
brott och förhindra brott eller andra jämförliga ändamål.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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I ansökan framhålls att övervakningsområdet är en plats som är brottsutsatt
och en plats där olyckor förekommer. Samtidigt är det även en plats som
allmänheten har tillgång till utan hinder, men då bilddokumentering endast
sker då larm utlöses skyddas den personliga integriteten i viss mån. I en
avvägning mellan dessa två parametrar anser kommunen att intresset av
övervakningen väger tyngre än den enskildes integritet. Kameraövervakningen kan även ses som ett komplement till övriga åtgärder som vidtagits.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2013/0211

Dubbel markanvisning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
‒

ge planeringskontoret i uppdrag att utvärdera dubbel markanvisning för
kvarteret Falkenbäck och Kungsäter

‒

därefter ta ställning till hur Varbergs kommun ska arbeta med dubbel
markanvisning i framtiden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har fått i uppdrag att utreda konsekvenserna av att införa
dubbel markanvisning som arbetsmetod. En konsekvensanalys har tagits
fram, genom konsultföretaget NAI Svefa, som belyser positiva och negativa
aspekter av ett förfarande med dubbel markanvisning.
I samband med att arbetsutskottet den 2 april 2013, § 124, beslutat att godkänna förslag till markanvisningsavtal på Brunnsberg, fick planeringskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur dubbel markanvisning ska tillämpas.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 16 april 2013 föreslagit att
‒ dubbel markanvisning inte ska användas som ett krav vid markanvisningar
‒ byggherrar som investerar i bostadsprojekt i kommunens serviceorter
ska kunna tillgodoräkna sig meritpoäng vid kommunala markanvisningar i stadsområdet
NAI Svefa ställer sig tveksamma till att införa dubbel markanvisning som
ett principiellt arbetssätt. Bedömningen 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.
Slutsatserna är att:
 Dubbel markanvisning tycks resultera i färre intressenter. I storstadskommun och starka marknader uppges dock inte antalet intressenter påverkas.
 Kvaliteten i byggprojekten äventyras inte av förfarandet.
 Konkurrensen påverkas av förfarandet. Nationella byggherrar kan välja
bort kommuner som jobbar med dubbel markanvisning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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 Hyresrätter som uppförs i B-läge blir uthyrda till fullo under förutsättning att läget har marknadsmässiga förutsättningar.
Om kommunen vill pröva dubbel markanvisning så rekommenderar de att
det görs i ett pilotprojekt och i ett läge med efterfrågeöverskott på bostäder.
Arbetsutskottet beslutade den 30 april 2013, § 176, att bordlägga ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
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Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 116

Sammanträdesprotokoll
2014-03-18

13

Dnr KS 2013/0095

Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015-2025
 uppdraget från kommunfullmäktige 18 september 2012, § 115, att ta
fram nya miljömål, utökas till att ta fram nya hållbarhetsmål. I arbetet
ska finnas förslag till lämpliga indikatorer, verktyg och metoder som
säkrar ett bra genomförande, samt uppföljning och analys av målarbetet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 18 september 2012, § 115, beslutat ge planeringskontoret i uppdrag att ta fram övergripande mål som kan vara underlag
för nya miljömål som ska börja gälla 2015.
Under 2013 har en arbetsgrupp med bred representation från förvaltningar
och bolag träffats och flertalet diskussionsseminarier har arrangerats. Baserat på det som kommit fram i dessa möten har ett förslag på inriktningar på
hållbarhetsarbetet i Varberg arbetats fram. Inriktningarna är första steget i
processen att ta fram nya hållbarhetsmål som ska börja gälla 2015.
Fyra inriktningar för hållbarhetsarbetet föreslås: Varberg visar vägen, Livskraftiga ekosystem, Välmående samhälle och Hållbar resursanvändning.
Arbetsutskottet har den 12 november 2013, § 421, beslutat att skicka ut förslaget på hållbarhetsinriktningar på remiss till berörda nämnder och bolag.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 februari 2014 föreslagit att
 godkänna inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015-2025
 uppdraget från kommunfullmäktige 18 september 2012, § 115, att ta
fram nya miljömål, utökas till att ta fram nya hållbarhetsmål. I arbetet
ska finnas förslag till lämpliga indikatorer, verktyg och metoder som
säkrar ett bra genomförande, samt uppföljning och analys av målarbetet.
Förslaget har utgått från de sex globala hållbarhetsmål som, av en grupp
forskare, har föreslagits ersätta FN:s Milleniemål. Andra viktiga utgångspunkter i arbetet har varit Vision 2025, Sveriges Ekokommuners hållbarhetsprinciper och de nationella miljömålen. Inriktningarna har inte utgått
från kommunfullmäktiges mål- och inriktningsdokument då detta har en
kortare tidshorisont. Det finns dock inga motsättningar till de strategiska
inriktningarna utan snarare pekar de två dokumenten i samma riktning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Genom att de globala hållbarhetsmålen används som utgångspunkt så omfattar det lokala förslaget, utöver de ekologiska aspekterna, även sociala och
ekonomiska aspekter. Därmed föreslås kommande mål benämnas hållbarhetsmål istället för miljömål. Detta ger förutsättningar för breda samarbeten
såväl inom och över förvaltningsgränserna. Hållbarhetsmålen blir viktiga
verktyg i arbetet med att omsätta hållbarhetsaspekten i Varbergs vision till
handling.
Arbetsutskottet har den 11 mars 2014, § 90, beslutat återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 12 mars 2014 föreslagit att
 godkänna inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015-2025
 uppdraget från kommunfullmäktige 18 september 2012, § 115, att ta
fram nya miljömål, utökas till att ta fram nya hållbarhetsmål. I arbetet
ska finnas förslag till lämpliga indikatorer, verktyg och metoder som
säkrar ett bra genomförande, samt uppföljning och analys av målarbetet.
Förslaget har arbetats fram av representanter från kommunens förvaltningar
och bolag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011/0878

Svar på motion om miljömål
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Eva Lena Repfennig (MP) har i kommunfullmäktige den 18 oktober 2011,
§ 149, lämnat motion om att Varbergs miljömål tydligare ska kopplas till de
regionala och nationella miljömålen. Motionären anser att det ska finnas en
tydlig plan, inklusive ekonomiska ramar och konsekvensbeskrivning, för
varje kommunalt delmål.
Vidare föreslås att alla politiker och tjänstemän under 2012 ska få utbildning
om nationella, regionala och lokala miljömål i syfte att öka möjligheterna att
uppnå miljömålen.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 juli 2012 föreslagit att
 bifalla motionen i den del som handlar om att tydligare koppla Varbergs
miljömål till de regionala och nationella genom att planeringskontoret
får i uppdrag att under 2013 ta fram långsiktiga övergripande mål för
miljöområdet med mål för 2020 och 2050 samt senast under 2014 ta
fram effektmål för perioden 2015-2020.
 bifalla motionen i den del som handlar om ekonomiska ramar och
konsekvensbeskrivning, genom att varje nämnd och bolag ges i uppdrag
att redovisa planerade aktiviteter för att nå målen som sammanställs i en
gemensam handlingsplan.
 avslå motionen i den del som handlar om att politiker och tjänstemän
ska få utbildning om miljömål under 2012, med hänvisning till att utbildningsinsatser istället görs i samband med revideringsprocessen och
när målen är fastställda, det vill säga under perioden 2013-2015.
Varbergs lokala miljömål antogs 2008 av kommunfullmäktige. De flesta
gäller fram till år 2015, men några har 2010 eller 2012 som målår, mycket
på grund av att de nationella och regionala miljömålen användes som utgångspunkt när målen sattes.
För de lokala målen fanns en tydlig inriktning att kommunen genom eget
agerande skulle ha möjlighet att påverka frågan. Strävan var att målen också
skulle vara tidssatta, mätbara och begränsade till antal. Vid uppföljning av
målen kan det konstateras att många av målen inte lever upp till den uttalade
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inriktningen. En anledning till att många mål har mer karaktär av att vara
inriktningsmål/princip istället för mätbara och tidssatta mål är att utgångsläget var okänt när målen sattes.
När målen sattes var rutinerna att kommunfullmäktige antog mål som sedan
skulle brytas ner av varje nämnd och bolag till verksamhetsmål och åtgärder. Detta system har inte fungerat tillfredställande. Väldigt få nämnder och
bolag har satt egna mål och handlingsplaner utifrån de lokala miljömålen.
Med anledning av förändringarna i det nationella miljömålssystemet, uppdateringen av de regionala målen och de brister vi kan konstatera i de lokala
miljömålen och miljömålsarbetet så ser planeringskontoret ett tydligt behov
av att påbörja en revidering av miljömålen.
I samband med revideringsprocessen bör man se över strukturen och rutinerna för det lokala miljömålsarbetet. Man bör också ta fram indikatorer
som säkrar en bra uppföljning av målen. I slutskedet av processen och när
målen väl är antagna bör stort fokus läggas på att kommunicera vad det är vi
vill uppnå och hur vi ska komma dit, för att få en bred förankring och delaktighet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2012, § 294, och då
kommit överens om att återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 24 oktober föreslagit att
 bifalla motionen i den del som handlar om att tydligare koppla Varbergs
miljömål till de regionala och nationella genom att beakta motionens
intention i kommande revidering av de lokala miljömålen
 bifalla motionen i den del som handlar om en plan med ekonomiska
ramar och konsekvensbeskrivning till varje mål
 avslå motionen i den del som handlar om att politiker och tjänstemän
ska få utbildning om miljömål under 2012, med hänvisning till att
utbildningsinsatser görs i samband med revideringsprocessen och när de
nya målen är fastställda, det vill säga under perioden 2013-2015.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2012, § 449, och då
kommit överens om att återremittera ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 december 2012, § 509, och då
kommit överens om att bordlägga ärendet.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att
 ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
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Ks au § 118

Information om Färdigt ljus
Hamn- och gatuförvaltningen och Varberg Energi AB informerar om projektet färdigt ljus i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 119

Information från regionalt samarbete
Kommundirektören informerar om kommunberedningens sammanträde den
26 februari.
Kommundirektören informerar om Sjuhärads kommunalförbunds möte den
6 februari.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 120

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning
Kommundirektören informerar om
 Marknad Varberg AB
 Gränssnitt mellan hamnorganisationen.
 Planprocessen.
Planeringskontoret informerar om
 Markanvisningsavtal för Marmorlyckan.
 Kattegattleden
 Pågående markförvärv.
Socialförvaltningen informerar om
 Hemsjukvård.
 Missbruksvård.
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Dnr KS 2014/0187

Utvärdering av renovering av Stadshus B
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 ge kommundirektören i uppdrag att göra en nämnds- och bolagsövergripande utvärdering av renoveringen av stadshus B.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stadshus B renoveras. Oklarheter kring rutiner, beställningar och fakturor
har uppkommit. Med det som bakgrund har behov av en övergripande
nämnds- och bolagsövergripande utvärdering uppstått.
På sammanträdet kommer arbetsutskottet överens om att
 ge kommundirektören i uppdrag att göra en nämnds bolagsövergripande
utvärdering av renoveringen av Stadshus B.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 122

Meddelanden
Dnr KS 2013/0005-18
Patientnämnden i Hallands verksamhetsberättelse 2013.
Dnr KS 2013/0265-5
Länsstyrelsens beslut den 4 mars 2014 om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort en stenmur på fastigheterna Drönaren 1 och 3.
Dnr KS 2012/0481-8
Byggnadsnämndens beslut den 20 februari 2014, § 59, om detaljplan för
Tvååkers stationssamhälle.
Dnr KS 2014/0023-13, 15
Länsstyrelsens beslut den 5 mars 2014 om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att bort en stenmur på fastigheten Tyllered 2:11.
Länsstyrelsens beslut den 5 mars 2014 om tillstånd att fånga fladdermöss
inom naturreservat i Halmstad och Varbergs kommuner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

