Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2016-03-22

1-24

Plats och tid

Sammanträdesrum A2, kl. 8.00-12.00

Beslutande

Ann-Charlotte Stenkil (M)
Harald Lagerstedt (C)
Stefan Edlund (MP)
Jana Nilsson (S)
Ewa Klang (S)

Övriga deltagare

Susanna Almqvist, exploateringsingenjör, § 120
Marcus Andersson, utvecklingsstrateg, § 124
Carl Bartler, kommundirektör
Christina Björned, personaldirektör, §§ 117, 121
Magnus Eriksson, utvecklingsstrateg, § 114
Kristina Hedlund, enhetschef, § 115
Malin Johnsson, projektledare, § 123
Anna Karlsson, ekonom, §§ 118, 119
Magnus Källström, avdelningschef, §§ 120, 123
Katrin Larsson, samhällsplanerare, § 115
Henrik Lundahl, kanslichef, § 117
Jan Malmgren, samhällsutvecklingsdirektör, § 117
Jens Otterdahl Holm, t.f. ekonomidirektör, §§ 116-119, 127
Sofie Werdin, kommunsekreterare

Utses att justera

Jana Nilsson

Sekreterare

Sofie Werdin

Ordförande

Ann-Charlotte Stenkil

Justerande

Jana Nilsson

Paragraf

114-129

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2016-03-22

2

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

22 mars 2016

Datum då anslaget sätts upp

5 april 2016

Datum då anslaget tas ned

27 april 2016

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift
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Dnr KS 2015/0608

Kvalitetsfaktorer och -indikatorer för kommunstyrelsens förvaltning inför verksamhetsåret
2016.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. anta angivna kvalitetsfaktorer och -indikatorer för verksamhetsår 2016
2. redovisning av kvalitetsfaktorer och indikatorer sker i samband med
kommunstyrelsens tertial-, delårs- och helårsrapport
3. notera att Marknad Varbergs kvalitetsfaktorer tillåts komplettera
materialet senare då det just nu pågår utredning av kommunens arbete
med näringslivsfrågor och Marknad Varbergs verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I kommunstyrelsens budget för 2016 ingick ett antal kvalitetsfaktorer för
kommunstyrelsens verksamheter.
Syftet med kvalitetsfaktorer är att arbeta med förbättringar inom nyckelområden för respektive verksamhet, det vill säga områden som är av särskild betydelse för att verksamheten ska vara framgångsrik. Om förvaltningen ser att faktorn behöver ytterligare fokus eller resurser så kan den
lyftas till ett eget prioriterat mål av kommunstyrelsen i sin roll som
förvaltningsnämnd.
I enlighet med uppdraget att revidera kvalitetsfaktorer och ta fram kvalitetsindikatorer så har kommunstyrelsens förvaltning renodlat dokumentet
så att det ligger i linje med direktiv och övriga nämnders och bolags arbete,
kommunfullmäktiges mål och inriktningar, kommunstyrelsens mål samt
styrmodellen.
Faktorerna behöver följas upp och kvalitetssäkras genom avstämning av
kvalitetsindikatorer, vilka synliggör och speglar kvalitet eller effektivitet
kopplat till kritisk kvalitetsfaktor.
Kvalitetsfaktorer och indikatorer ska inte sammanblandas med de mål som
politiskt beslutats om för verksamheten, då kvalitetsfaktorerna och dess
indikatorer åsyftar mätning och uppföljning av basverksamheten. Mål
anges politisk kring sakområden som ofta ligger utanför basverksamhet,
dock inte alltid. Ett mål kan också sättas på en verksamhet som de förtroendevalda vill ha särskild fokus på eller på en basverksamhet som inte
anses leva upp till de förväntningar som politiskt finns.
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Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 16 mars 2016.
Kvalitetsfaktorer och -indikatorer för kommunstyrelsen 2016.

Övervägande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 januari 2016, § 12, och då
kommit överens om att återremittera ärendet i syfte att se över och revidera
dokumentet samt förtydliga vissa begrepp.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur
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Dnr KS 2011/0872

Svar på motion om att snarast se till att det
byggs bostäder för hemlösa
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. avslå motionen.
Stefan Edlund deltar inte i beslutsfattandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt samhällsutvecklingskontorets förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) har i kommunfullmäktige den 20 september 2011, § 128,
lämnat motion om att det snarast bör tas fram bostäder för hemlösa och att
detta ska vara genomfört innan vintern 2011.
Socialnämnden har ansvaret för att ge personer som saknar tak över
huvudet boende. Socialnämnden bedömer att man tar detta ansvar och
säkerställer att de erbjuds boende.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets tjänsteutlåtande den 12 februari 2016.
Samhällsutvecklingskontorets tjänsteutlåtande den 10 december 2015.
Socialnämndens beslut den 24 oktober 2013, § 195.
Motion från Inger Karlsson (S) om att snarast se till att det byggs bostäder
för hemlösa.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret delar socialnämndens uppfattning om att det
är allvarligt och tragiskt för de drabbade och att detta är en fråga som måste
prioriteras.
Justerandes signatur
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För de personer som socialförvaltningen har, eller får, kännedom om, och
som är uteliggare, erbjuds tak över huvudet. Alla tackar inte ja till erbjudna
lösningar men samtliga får erbjudande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 januari 2016, § 2, och då
kommit överens om att
 återremittera ärendet i syfte att definiera begreppet hemlösa och att
förtydliga behovet av boende som motionären efterfrågar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur
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Ks au § 116

Beredning - dialogsamtal med socialnämnden
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret och arbetsutskottet för dialog om kommande dialogmöte
med socialnämnden.
Dialogmöten med nämnder och styrelser genomförs efter behov och finns
med som en del i kommunens styrmodell.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0281

Verksamhetsberättelse 2015 för kommunstyrelsen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsberättelsen beskriver kommunstyrelsens verksamhet för 2015.

Beslutsunderlag
Ekonomikontorets beslutsförslag den 2 mars 2016.
Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2015.

Övervägande
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2016/0136

Budgetöverföring från 2015 till 2016 – investeringar
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. godkänna förslag till budgetöverföringar gällande investeringar med
111,8 miljoner kronor från 2015 till 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Under 2015 har kommunen investerat till en nettoutgift av 315 mnkr. Den
totala investeringsbudgeten för 2015 var 437,2 mnkr, varav 218,5 mnkr
tillförts i budget 2015, 96 mnkr överförts från tidigare års budgetbeslut och
122,7 mnkr tillförts genom fullmäktigebeslut under året.
Investeringstakten har ökat de senaste åren, årets investeringsutgift är den
högsta kommunen haft ett enskilt redovisningsår.
Totalt önskar nämnderna föra över 111,8 mnkr av 2015 års investeringsbudget till 2016. Investeringsbudgeten för 2016 omfattar projekt budgeterade till 500,9 mnkr och sammanlagt med överföringen från 2015 kommer
den att uppgå till 612,7 mnkr.

Beslutsunderlag
Ekonomikontorets beslutsförslag den 8 mars 2016.
Ombudgetering - investeringar 2015-2016.

Övervägande
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att överföra 870 tkr
under projekt Sjöaremossen, kultur- och fritidsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2016/0135

Hantering av nämndernas över och underskott
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. justering görs av respektive nämnds resultatreserv enligt ekonomikontorets förslag
2. höja barn- och utbildningsnämndens resultatreserv med 2 mnkr till
14,679 mnkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämndernas resultatreserv justeras med över- eller underskott inom maxbeloppet. Justeringarna beror huvudsakligen på att omständigheter utanför
respektive nämnds och förvaltnings kontroll medfört avvikelser och därmed
överförs inte över- eller underskottet till nämndens resultatreserv.

Beslutsunderlag
Ekonomikontorets beslutsförslag 8 mars 2016.
Avräkning driftredovisning bokslut 2015.

Övervägande
I förslaget föreslås att inte mer medel än vad det ekonomiska resultatet för
nämnden visade överförs till resultatreserven.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att höja barn- och
utbildningsnämndens resultatreserv med 2 mnkr till 14,679 mnkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0433

Exploateringsavtal, Rockan 3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal för Rockan 3
2. belasta exploateringsprojekt 11908 med kostnader för ledningsflytt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för fastigheten Rockan 3 syftar till att möjliggöra uppförande
av cirka 7 400 m2 BTA lokaler för kontor och handel i 3 och 4 plan. Detaljplanen kan antas efter att exploateringsavtal har tecknats mellan kommun
och exploatör, i detta fall Skorockan i Varberg AB.
Genom avtalet förbinder sig kommunen att överlåta en del av fastigheten
Getakärr 1:1, som innan planändring utgjort allmän plats, till exploatören
mot en ersättning om 802 900 kronor. Ersättningen har beräknats med
utgångspunkt i det värde som tillförs exploateringsfastigheten Rockan 3.
Kommunen överlåter markområdet utan belastningar och ansvarar för
avvecklingen av nuvarande transformatorstation. Kommunen ansvarar
även för iordningställande av allmän plats på exploatörens bekostnad.
Den kalkylerade kostnaden för åtgärder på allmän plats uppgår till
300 000 kronor. Till säkerhet för denna kostnadspost ska exploatören
överlämna en bankgaranti om 350 000 kronor innan exploateringsavtal
kan undertecknas av kommunen.
Exploatören förbinder sig att inom kvartersmark upplåta ett område till
Varbergs energi AB för att säkra tillkomsten av en ny transformatorstation.
Kostnader förknippade med nyanläggning av transformatorstation belastar
Varbergs energi AB och kostnader avseende ledningsflytt, belastar Varbergs
kommun. Kostnaden för ledningsflytt uppgår till cirka 300 000 kronor.

Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag den 8 mars 2016.
Exploateringsavtal.
Samrådshandling för Rockan 3.

Forts.
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Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret anser att förslaget till exploateringsavtal säkrar ett ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för Rockan 3. Genom
exploateringsavtalet ställer kommunen villkor om finansiering av de åtgärder som ska utföras på allmän plats och säkrar en yta inom Rockan 3 för
nyanläggning av transformatiostation, åtgärder som krävs för att exploatering av Rockan 3 ska kunna ske.
Genom detaljplaneändring av exploateringsområdet för Rockan 3 har del av
kommunens fastighet Getakärr 1:1 givits en byggrätt om ca 2480 m2.
Markområdet ska enligt genomförandebeskrivningen överlåtas till exploatören.
Samhällsutvecklingskontoret anser att ersättningsnivån för marken ska
motsvara ett sannolikt marknadsvärde baserat på kända och aktuella försäljningsvärden i området, varför Svärdfisken 29 och Hajen 11 har använts
som jämförelseobjekt.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår ett kvadratmeterpris om 1 295 kronor
för marken som tillförs Rockan 3. Det är samma kvadratmeterpris som
föreslagits i exploateringsprojektet Svärdfisken 29 för en marköverlåtelse
med stora likheter i givna förutsättningar.
Samhällsutvecklingskontoret anser att kostnaden för flytt av ledningar inte
ska påföras exploatören som betalar ett marknadsmässigt pris för mark
utan belastningar. Samhällsutvecklingskontoret anser även att förslagen
kostnadsfördelning för flytt av ledningar och nyanläggning av transformatorstation är en praktiskt godtagbar lösning för kommunen och Varbergs
Energi AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur
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Dnr KS 2016/0128

Översyn av HR-organisationen i Varbergs
kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 godkänna genomförd rapport
2 anse uppdraget utfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 26 augusti 2014, § 153, beslutat ge personalkontoret i uppdrag inför budget 2015 att utvärdera 2006 års organisation
inom HR-området med förslag på åtgärder och anpassningar till dagens
behov.

Beslutsunderlag
Personalkontorets beslutsförslag den 9 mars 2016.
Rapport – översyn av HR-organisationen i Varbergs kommun.

Övervägande
Med anledning av genomförd genomlysning av dagens HR-organisation
föreslås ingen förändring av nuvarande organisation på personalkontoret
eller på förvaltningarna.
Personalkontoret kommer även fortsättningsvis att ha i uppdrag att leda
och samordna kommunens HR-utveckling och uppdrag utifrån beslut av
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, personalutskott eller kommundirektör samt genomföra erforderlig kontroll och uppföljning. Personalkontoret kommer också att ge förvaltningarna råd och stöd i den omfattning som det träffas överenskommelse om samt som tidigare ansvara för
den kommungemensamma administration och service som är nödvändig
för uppdragen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0054

Kommunikationsstrategi för Varbergs kommun
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. anta kommunikationsstrategi för Varbergs kommun 2016-2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 25 mars 2014, § 67, beslutat fastställa Varbergs
kommuns befintliga kommunikationsstrategi. Som grund till strategin låg
en förstudie som belyste nuläge och behov, och till vilken en bred grupp
från förvaltningar, bolag och förtroendevalda, bidrog. Kommunikationsstrategin bygger vidare på Vision Varberg 2025 och den av kommunfullmäktige tidigare fastställda kommunikationspolicyn.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets beslutsförslag den 9 mars 2016.
Kommunkansliets tjänstutlåtande den 11 februari 2016.
Förslag på kommunikationsstrategi.

Övervägande
Detta beslut avser en revidering av nuvarande kommunikationsstrategi som
ska gälla för åren 2016-2017. Ett beslut om reviderad kommunikationsstrategi medför inga kostnader i omedelbar anslutning till beslut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2016, § 89, och då kommit överens om att återremittera ärendet med hänvisning till ändringar och
förtydliganden i förslaget på kommunikationsstrategi.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2016/0044

Avstämning - kvarteret Renen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om pågående arbete med kvarteret
Renen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0080

Hyra av lokaler till boende för ensamkommande
barn, Tofta 8:16 och Spannarp 13:65
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. ingå hyresavtal för fastigheten Tofta 8:16, för perioden 1 juli 2016 till
och med 1 juli 2021
2. ingå hyresavtal för fastigheten Spannarp 13:65, för perioden
10 september 2016 till och med 10 september 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Under december 2015 har det anvisats 41 barn till Varberg. De siffror som
kommer från migrationsverket har hela tiden ökat kraftigt och har i princip
inneburit en dubblering mot vad som prognostiserats. Enligt den senaste
prognosen från migrationsverket förväntas det komma cirka 70 000140 000 personer till Sverige under 2016 och den stora anstormningen blir
troligen till hösten.
Länsstyrelsens fördelningstal för 2016 gällande boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn till Varberg är totalt 223.
Kommunen är helt beroende av ändamålsenliga lokaler för att starta upp
egna hem för vård och boende, HVB-hem. Kommunen har vissa externa
HVB-placeringar som skulle kunna avslutas om inflöde av anvisningar
minskar och kommunen har möjlighet att placera i interna HVB-hem.
Varbergs kommuns styrgrupp/bostadsgrupp för flyktingsamordning har
inventerat lämpliga kommunala fastigheter och tomtmark för uppförande
av boende till ensamkommande barn. Varbergs Fastighetsbolag AB (VFAB)
äger skolpaviljonger som barn och utbildningsnämnden har sagt upp. Dessa
paviljonger kan byggas om till boende för ensamkommande barn och placeras på bygglovsfärdiga tomter på fastigheterna Tofta 8:16 och Spannarp
13:65.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets beslutsförslag den 10 mars 2016.
Förslag till hyreskontrakt Tofta 8:16.
Förslag till hyreskontrakt Spannarp 13:65.
Yttrande – Hyra av lokaler till boende för ensamkommande flyktingbarn,
Tofta 8:16 och Spannarp 13:65.
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Övervägande
Socialförvaltningen har tillsammans med serviceförvaltningens fastighetsavdelning och VFAB arbetat fram förslag till utformning av boenden. I varje
boende kommer det att finnas plats för 15 barn samt personal. Förvaltningen bedömer att efter ombyggnation så kommer dessa paviljonger att
fungera bra som boenden för ensamkommande barn.
Med bakgrund i rådande situation och yttrande från socialnämnden föreslår kommunkansliet att kommunstyrelsen ingår hyresavtal för fastigheterna Tofta 8:16 och Spannarp 13:65 att användas till boende för ensamkommande barn.
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Dnr KS 2015/0255

Svar på motion om belysning på väg 41 innan
Veddige samhälle
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. avslå motionen med hänvisning till hamn- och gatunämndens yttrande
2. ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att framföra behovet av belysning av vägsträckan till Trafikverket.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har i kommunfullmäktige den 19 maj 2015, § 76, lämnat
motion om att belysning ska sättas upp vid den södra infarten till Veddige
samhälle. Motionären skriver i sin motion att sträckan innan rondellen in i
Veddige samhälle är mörk sedan ombyggnationen av väg 41. Den upplevs
som farligt och då man möts av andra bilars bländande ljus. Motionären
menar att det går att minska den risken om belysning sätts upp i kurvan.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets beslutsförslag den 10 mars 2016.
Hamn- och gatunämndens protokoll den 15 februari 2016, § 9.
Motion från Anders Friebe (S) om belysning på väg 41 innan Veddige samhälle.

Övervägande
Hamn- och gatunämnden skriver i sitt yttrande att i Varbergs kommuns
riktlinjer för gatubelysning, som antogs i december 1988, beskrivs
ansvarsförhållandena avseende byggnation av ny gatubelysning och vem
som bekostar en sådan utbyggnation. Då det gäller allmänna vägar med
Trafikverket som väghållare skall det enligt riktlinjerna vara väghållaren
som ansvarar för och bekostar utbyggnationen av gatubelysningsnätet.
Den berörda vägsträckan i Veddige, väg 41, är allmän väg och staten genom
Trafikverket innehar väghållaransvaret. I väghållaransvaret ingår att
ansvaraför de olika anläggningar som behövs för att vägen ska kunna fungera på acceptabelt sätt, däribland gatubelysning. Med anledning av detta
menar hamn- och gatunämnden, i enlighet med gällande riktlinjer, att
ansvaret för byggnation av ny gatubelysning på väg 41 faller inom väghållaransvaret hos aktuell väghållare och inte Varbergs kommun. Om avsteg
görs från gällande riktlinjer krävs att avstegen tydligt motiveras. Kommunen behöver därtill ta ställning till själva principfrågan om ansvar för och
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finansiering av nybyggnation av gatubelysning, samt hur eventuella liknande anspråk och önskemål från andra delar av kommunen ska hanteras
på ett konsekvent sätt som ligger i linje med likabehandlingsprincipen.
Hamn- och gatunämnden kommer att se över och uppdatera riktlinjerna för
gatubelysning då det kan vara andra aspekter som bör gälla framgent gällande till exempel ansvar och finansiering av befintliga och nya belysningsanläggningar.
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Dnr KS 2015/0520

Svar på motion om att hela Danska vägen
öppnas för dubbelriktad trafik
Beslut
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att
1. avslå motionen med hänvisning till hamn- och gatunämndens yttrande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 20 oktober 2015, § 157,
lämnat motion om att öppna upp hela Danska vägen för dubbelriktad trafik.
Motionären skriver att Danska vägen idag är till större delen dubbelriktad,
men att vägens östra ände, utanför Varberg event och mot Påskbergsvägen
är enkelriktad. Motionären menar att eftersom den sträckan är enkelriktad
tvingas bilister att ta långa omvägar, vilket resulterar i onödig irritation,
tidspill och bränsleförbrukning. Många bilister tvingas istället ta Ringvägen, en väg som passerar direkt utanför Påskbergsskolan. Att leda trafik
till en väg som passerar utanför en skola med F-9 verksamhet kan inte
anses vara rimligt.

Beslutsunderlag
Kommunkansliets beslutsförslag den 10 mars 2016.
Hamn- och gatunämndens protokoll den 15 februari 2016.
Motion från Erik Hellsborn (SD) om att öppna hela Danska vägen för dubbelriktad trafik.

Övervägande
Hamn- och gatunämndens påpekar i sitt yttrande att nuvarande
begränsning av framkomligheten på Danska vägen beror på att vägens östra
del i stor utsträckning har använts som så kallad smitväg för motortrafik.
Detta innebar att trafiksäkerheten försämrades och olägenheten med bland
annat buller för de boende i området förekom.
I samband med att gatan enkelriktades år 2010 gjordes förbättringar för de
oskyddade trafikanterna i och med att en gång- och cykelväg anlades. Vägbredden minskades då ner vilket gjorde att hastigheten på sträckan minskades betydligt och bättre trafiksäkerhet uppnåddes.

Forts.
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En dubbelriktning av Danska vägen i enlighet med intentionerna i motionen innebär relativt stora förändringar av trafikföringen i området och
medför även betydande kostnader.
Dagens cykelbana och dess sträckning utmed Danska vägen är en viktig del
av cykelsstråken i staden och är en viktig förbindelse för cykelnätet. Vid en
dubbelriktning av gatan måste detta stråk tas bort då plats inte medges för
både gata och gång- och cykelväg.
Hamn- och gatunämndens huvudmål är att värna om de oskyddade trafikanterna och barns och ungdomars säkra skolvägar. Detta kan i vissa fall bli
på bekostnad av framkomligheten för motortrafik. I och med de åtgärder
som gjorts på Danska vägens östra del anser hamn- och gatunämnden att
målet för denna vägsträcka är uppnått med ett bra resultat och därför inte
ska förändras.
Att göra gatan dubbelriktad bedöms innebära en försämring för de oskyddade trafikanterna och kan därmed inte anses vara förenligt med nämndens
mål, bland annat med avseende på trafiksäkerheten. I trafiksäkerhetsarbetet är det viktigt att verka för att göra det säkrare och bättre för de
oskyddade trafikanterna och få en bättre miljö för boende. Trafik- och
miljömålen pekar mot att vi ska arbeta för att minska trafiken och inte öka
genomfartstrafiken vilket leder till stora störningar i villaområden där
mycket barn vistas.
Med en dubbelriktning av trafiken på Danska vägen blir det framkomligheten för fordonstrafiken som prioriteras, vilket inte överensstämmer med
kommunens mål om hållbart resande och omsorgen om de oskyddade trafikanterna.
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Ks au § 127

Rapport från regionalt samarbete
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om
 yttrande från regionen och kommunerna i Halland om höghastighetsbana.
Stefan Edlund (MP) och Ewa Klang (S) informerar om
 Kattegatts kustvattenråd.
 Utbildning i EU-rätt.
Harald Lagerstedt (C) informerar om
 Möte med strategiskt arbetsmarknadsråd.
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Ks au § 128

Information från kommunstyrelsens förvaltning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
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Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om
 pågående rekrytering.
 Möte med landsbygdsrådet i Kristianstad.
Ewa Klang (S) ställer fråga om
 Landsbygdsutveckling.
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Ks au § 129

Meddelanden
Dnr KS 2015/0655-4
Länsstyrelsen Västra Götalands läns beslut den 9 mars 2016 och tillstånd
för tävling/uppvisning med cykel på väg.
Dnr KS 2016/0021-14
Länsstyrelsens beslut den 4 mars 2016 om ansökan om tillstånd enligt
reservatföreskrifterna för tävling på fastigheterna Stegared med flera inom
naturreservaten Nabben, Valaklitt, Toppbjär och Skärbäck.
Dnr KS 2016/0052-3
Länsstyrelsens beslut den 7 mars 2016 om Trädvårdsarbeten på Lindbergs
kyrkogård.
Dnr KS 2016/0052-4
Länsstyrelsens beslut den 7 mars 2016 om Trädvårdsarbeten på Ås kyrkogård.
Dnr KS 2016/0052-5
Länsstyrelsens beslut den 9 mars 2016 och tillstånd att använda metallsökare inom 14 områden i Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs och
Halmstads kommuner.
Dnr KS 2016/0021-15
Länsstyrelsens beslut den 10 mars 2016 om ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken för avverkning av 10 träd i en
allé på fastigheten Grimeton 9:7.
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