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Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 18-20.35.

Beslutande

Gösta Bergenheim (M), ordförande
ViviAnne Johansson (C), första vice
ordförande
Håkan Johannesson (S), andra vice
ordförande
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Peter Sjöholm (M)
Hanna Netterberg (M)
Erland Linjer (M), deltar inte i § 7 på
grund av jäv
Micael Åkesson (M)
Hannah Björnehag (M) ersätter
Anette Lofjärd (M)
Reine Antonér (M)
Anne Tano (M)
Ulrika Eriksson (M)
Sven Andersson (M), deltar inte i § 7
på grund av jäv
Madelene Thomsen (M) ersätter
Nevrie B Suleyman (M)
Andreas Björklund (M)
Christofer Bergenblock (C)
Lena Språng (C)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Christian Persson (C)
Katarina Sundvall (C)
Stefan Stenberg (C)
Carl-Magnus Wikelund (C)
Harald Lagerstedt (C)
Tobias Carlsson (L)
Cecilia Rönn (L)
Marianne Nord-Lyngdorf (L)
Mikael Bonde (L)
Karl-Johan Wiktorp (L)
Morgan Börjesson (KD)
Roger Kardemark (KD)
Ann-Kristin Herdell (KD)
Karl-Gunnar Svensson (KD)
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Erik Hellsborn (SD)
Björn Lindström (SD)
Stig Berntsson (SD) ersätter
Olle Hällnäs (SD)
Ingrid Jordebo (SD)
Andreas Havasi (SD)
Patrick Nathanson (SD) ersätter
Christina Fermhede (SD)
Helen Alexborn (SD)
Jörgen Pejle (SD)
Jana Nilsson (S)
Jeanette Qvist (S)
Samuel Molin (S) ersätter
Lukas Nord Axelsson (S)
Turid Ravlo-Svensson (S), deltar inte
i § 7 på grund av jäv
Tomas Johansson (S)
Linda Berggren (S)
Anders Friebe (S)
Jenny Bolgert (S)
Anton el Raai (S)
Rita Wiberg (S) ersätter
Malin Kjellberg (S)
Lennart Johansson (S)
Julia Nord Axelsson (S)
Lennart Isaksson (S)
Kent Norberg (S) ersätter
Ann-Britt Jansson Bensköld (S)
Katarina Eiderbrant (S)
Peter Stoltz (S)
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Kajsa Lissel (V)
Gerhard Eriksson (V)
Kjell-Erik Karlsson (V)
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Maria Svenningsson, kommunsekreterare
Maria Svenningsson, kommunsekreterare
Jan Bengtsson, avdelningschef, § 1
Anna Beuerman, kommunikatör, § 1
Carl Bartler, kommundirektör, § 4
Jenny Jakobsson, projektledare, § 4
Ann-Kristin Herdell (KD) och Andreas Havasi (SD)
Ersättare: Lennart Isaksson (S)

Justeringens plats
och datum

Kommunkansliet, tisdag 28 januari

Sekreterare

Maria Svenningsson

Ordförande

Gösta Bergenheim (M)

Justerande

Ann-Kristin Herdell (KD)

Paragraf

Andreas Havasi (SD)
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§1

Information om Varbergstunneln
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Projektledare och kommunikatör för Varbergstunneln informerar om aktuell
status i projektet, bland annat gällande trafiksituation och byggstart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2020/0037

Ledamöternas frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anse frågan besvarad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) ställer fråga om det finns nyanlända som varit i
Varberg i mer än två år som fortfarande bor på samma kontrakt som när de
först kom hit.
Socialnämndens ordförande Erland Linjer (M) svarar på frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0579

Interpellation - Hur förbereder sig Varbergs
kommun för att ersätta engångsplastprodukter
som inte kommer få användas enligt
Europaparlamentets direktiv angående
begränsningar av engångsplastprodukter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. interpellationen får ställas och besvaras sist på sammanträdet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kjell-Erik Karlsson (V) har 11 december 2019 lämnat en interpellation om
hur Varbergs kommun förbereder sig för att ersätta engångsplastprodukter
som inte kommer få användas enligt Europaparlamentets direktiv
angående begränsningar av engångsplastprodukter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0464

Förstudie och investering för
arenaanpassningar på Påskbergsvallen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja kommunstyrelsen ett investeringsanslag för budget 2020 med 7,3
miljoner kronor avseende arenaanpassning Påskbergsvallen
2. den utökade kostnaden för Påskbergsvallen ska till huvuddelen
finansieras av Varberg BoIS
3. investeringen av etapp 2, cirka 34 miljoner kronor, kommer att
färdigställas senast 2022 och hanteras i budgetprocessen under 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Cecilia Rönn (L) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M), Jana Nilsson (S), Lena Språng (C), Tobias
Carlsson (L) och Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Rönn (L) föreslår
1. Bevilja kommunstyrelsen ett investeringsanslag för budget 2020 på den
summan som är framräknad (6666 tkr) enligt nuvarande krav och
önskemål från Bois. Om ytterligare krav tillkommer efter 21/1 på
investeringar ska kostnadsökningen belasta Bois hyra. Då investeringssidan
är +/- 20% ska hyran till Bois justeras när den faktiska kostnaden för
investeringen är känd.
2. Den utökade kostnaden för Påskbergsvallen som härleds till krav för att
Bois ska kunna spela i allsvenskan ska till 100% belasta Bois med
motsvarande hyreshöjning med 3 år i taget.
3. Investeringen av etapp 2, cirka 34 miljoner kronor, kommer att
färdigställas senast 2022 och hanteras i budgetprocessen 2020.
Utgångspunkten ska vara att även i etapp 2 ska de ökade kostnaderna som
krävs för spel i allsvenskan bekostas av Bois i motsvarande höjd hyra med 3
år i taget.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Beskrivning av ärendet
Påskbergsvallen som är kommunens huvudarena för elitfotboll, är i idag
inte godkänd för spel i högsta serien - allsvenskan.
Varberg BoIS idrottsförening har genom de resultat man under säsongen
har presterat i fotbollens näst högsta division för herrar, kallad superettan,
säkrat en plats för spel i allsvenskan under kommande säsong.
I dagsläget finns dispens för vissa av arenakraven på anläggningen.
När ett avancemang nu är ett faktum kommer denna dispens inte längre att
ges utan kräver insatser för en rad områden. Anläggningen används även av
Varbergs GIF friidrott och Varbergs GIF fotboll, samt har under 2019 varit
hemmaarena för Kungsbackas damlag som spelar i damallsvenskan.
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en behovsanalys som ligger
till grund för den förstudie som nu är genomförd.
Uppdraget formulerades att behovsanalys och förstudie ska utreda vad som
krävs för att tillmötesgå rådande arenakrav för elitspel till lägsta möjliga
kostnad till gagn för spel i första hand i Varberg och att de nya
investeringarna som krävs ska i möjligaste mån vara flyttbara. En
ytterligare hänsyn i arbetet har varit att inte påverka friidrottens
förutsättningar på anläggningen.
Kommunstyrelsen beslutade 29 oktober 2019 att godkänna behovsanalys
och starta förstudie. Varbergs fastighets AB fick uppdrag av
samhällsutvecklingskontoret att genomföra förstudie till en kostnad om
max 250 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 17 december 2019, § 280.
Arbetsutskottet 17 december 2019, § 528.
Beslutsförslag 11 december 2019.
Förstudierapport Arenanpassningar Påskbergsvallen, v 1.2.
Bilaga A, Förbesiktning Svenska Fotbollsförbundet.
Bilaga B, Tidplan.
Bilaga C, Ekonomi Påskbergsvallen.
Bilaga D, Ny sittplatsläktare och serviceytor.
Bilaga E, Ombyggnation och funktioner huvudläktare.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret har i interna avstämningar kommit fram till
att de arenaanpassningar som eventuellt genomförs på Påskbergsvallen bör
ha en livslängd på minst 10 – 15 år.
Löparbanor och anpassningar som gjorts för friidrotten på Påskbergsvallen
har en motsvarande livslängd och kan därefter, om investeringsutrymmet
finns, flyttas till annan plats. Förslaget är att en ny utomhusarena byggs i
Trönninge.
Justerandes signatur
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En framtida långsiktig lösning för elitfotboll i Varbergs centrum behöver
studeras på en övergripande nivå, där alternativ till Påskbergsområdet kan
övervägas. Ett sådant alternativ ligger inom en tidshorisont som sträcker
sig från omkring 10 år framåt i tiden.
Om kommunen ska kunna erbjuda fotbollsspel i allsvenskan för Varbergs
BoIS så krävs anpassning av Påskbergsvallen för att klara de arenakrav som
Svenska fotbollsförbundet ställer. För att rent praktiskt med den korta tid
som finns innan säsongstart i slutet av mars 2020 krävs insatser i två
etapper. Om ett politiskt beslut finns att investeringsmedel avsatts och
åtgärder planeras för att ha en fullt ut godkänd anledning kan vissa
funktioner få dispens. Dock måste säkerhetskrav på arenan säkerställas
samt kapacitet på funktioner som entréer, toaletter, kiosker mm. Utöver det
behövs rätt utrymmen/funktioner för bortalagets omklädning, media- och
pressrum, ledningsrum och VIP-platser på läktare, sittplatser med mera.
I detta ärende har avsteg från gällande fastighetsinvesteringsprocess gjorts
på grund av dess brådskande karaktär. Kultur- och fritidsnämnden har
enbart fått muntlig information om behovsanalysen. Åtgärdsvalsfasen har
utgått.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Hamn- och gatunämnden
Varbergs Fastighets AB
Arena Varberg AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0266

Finansrapport per 30 september 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna finansrapport per 30 september 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 september 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
Kommunstyrelsen 17 december 2019, § 282.
Arbetsutskottet 3 december 2019, § 498.
Beslutsförslag 11 november 2019.
Finansrapport 30 september 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0373

Ägardirektiv och bolagsordning för Varberg
Energi AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna revidering av ägardirektiv och bolagsordning för Varberg
Energi AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Cecilia Rönn (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Varberg Energi-koncernen består av två bolag; moderbolaget Varberg
Energi AB med verksamheterna elnät, gasnät, fjärrvärme, IT och inforgi,
samt det helägda dotterbolaget Varberg Energi-marknad AB.
Dotterbolagets verksamheter är elhandel och elproduktion samt gashandel.
Varbergs kommun äger Varberg Energi AB till 100 procent genom Varbergs
Stadshus AB.
Styrelsen och bolaget ser anledning att revidera bolagsordningen samt
ägardirektivet för Varberg Energi AB. Bakgrunden är att både anpassa till
de produkter och tjänster som levereras idag samt för att ge utrymme för
fortsatt affärs- och verksamhetsutveckling. Drivkrafter för detta är de
fortsatt snabba förändringarna i energibranschen.
Under bolagets föremål i bolagsordningen har följande lagts till ”Bolaget får
också utforska och leverera lösningar för energiförsörjning, digitala
kommunikationslösningar samt relaterade tjänster och produkter”. Under
bolagets ändamål i bolagsordningen har följande lagts till ”Bolaget ska
bidra till utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle”.
Motsvarande tillägg ha gjorts i beskrivningen av bolagets föremål och
ändamål i ägardirektivet som är en redogörelse för vad som anges i
bolagsordningen. Därutöver har ytterligare tillägg och ändringar gjorts i
ägardirektivet.
Under rubriken ”Ekonomiska riktlinjer och mål” föreslås att resultatkravet
höjs från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor vilket bättre
överensstämmer med bolagets utveckling. Tillförs även hur stor del av
investeringsbudgeten som får användas till utforskande affärsutveckling.

Justerandes signatur
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Under rubriken hållbarhet läggs till ”Bolaget ska bidra till utveckling av ett
långsiktigt hållbart samhälle genom att utforska och leverera
konkurrenskraftiga lösningar för energiförsörjning, digitala
kommunikationslösningar samt relaterade tjänster och produkter.”
Denna förändring kopplar tydligare till Varberg Energi ABs affärsfilosofi
och vision, uttalar att nya område behöver utforskas, betonar leverans det
vill säga hög tillgänglighet/attraktivitet i erbjudande samt att
energiförsörjning är ett bredare ord som omfattar till exempel solceller och
laddinfrastruktur. Digitala kommunikationslösningar samt relaterade
tjänster/produkter innefattar bland annat Smarta hem och Internet of
things-tjänster och en öppenhet för nya erbjudande som inte går att förutse
i en föränderlig affärsmiljö.
Övriga ändringar i ägardirektivet är närmast redaktionella.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 17 december 2019, § 284.
Arbetsutskottet 10 december 2019, § 517.
Styrelsemöte Varbergs Stadshus 3 december 2019, § 7.
Styrelsemöte Varberg Energi AB 3 september 2019, § 5.2.
Beslutsförslag 10 juli 2019.
Reviderad bolagsordning för Varberg Energi AB.
Reviderat ägardirektiv för Varberg Energi AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varberg Energi AB
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0560

Förslag till fusion av Stiftelsen Apelvikens
Sjukhus
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. tillstyrka en ansökan om fusion av Stiftelsen Apelvikens sjukhus och
Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Jäv
Turid Ravlo-Svensson (S), Sven Andersson (M) och Erland Linjer (M)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Stiftelsen Apelvikens sjukhus vill inhämta nuvarande
huvudmäns synpunkter på en fusion med Sigrid och Adolf Nordenborgs
stiftelse.
Anledningen till att Stiftelsen Apelvikens sjukhus styrelse önskar göra
denna fusion är att man ser svårigheter i att kunna dela ut medel enligt
stiftelsens ändamål. Det har visat sig att administrationskostnaderna för
stiftelsen har blivit höga bland annat beroende på att det ställs krav på
auktoriserad revisor för verksamheten. Den höga administrationskostnaden
äter upp den möjliga utdelningen.
För att bedriva verksamheten effektivare anser styrelsen för Stiftelsen
Apelvikens sjukhus att en fusion med Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
hade varit lämplig i och med att denna stiftelse har ett avsevärt högre
kapital och om kapitalet från Stiftelsen Apelvikens sjukhus tillförs så ökar
inte den administrativa kostanden för Sigrid och Adolf Nordenborgs
stiftelse och därmed kan en större utdelning göras.
Enligt styrelsen för Stiftelsen Apelvikens sjukhus har de båda stiftelserna
samma ändamål förutom att Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse inte får
främja forsknings- och utvecklingsarbete vilket får ske i Stiftelsen
Apelvikens sjukhus.
En eventuell fusion skulle innebära att Stiftelsen Apelvikens sjukhus
upphör samtidigt som stiftelsens förmögenhet och andra åtaganden
överförs till Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse.
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Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse ställer sig positiva till
förslag om fusion.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 17 december 2019, § 285.
Arbetsutskottet 10 december 2019, § 510.
Beslutsförslag 27 november 2019.
Skrivelse från Stiftelsen Apelvikens sjukhus.
Stadgar för Stiftelsen Apelvikens sjukhus samt Sigrid och Adolf
Nordenborgs stiftelse.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Apelvikens sjukhus.

Övervägande
En fusion av dessa båda stiftelser kräver tillstånd från länsstyrelsen i Västra
Götaland. Om länsstyrelsen anser sig inte kunna ta detta beslut måste en
ansökan om permutation göras hos kammarkollegiet.
Vid denna hantering kommer länsstyrelsen eller kammarkollegiet bedöma
om ändamålet i de båda stiftelserna kan tillvaratas i en fusionerad ny
stiftelse vilket innebär att Varbergs kommun inte har någon åsikt i denna
fråga. I och med att Varbergs kommun har utsett två ledamöter jämte
suppleanter i Stiftelsen Apelvikens sjukhus så är det önskvärt att Varbergs
kommun även utser ledamot i styrelsen till den fusionerade stiftelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Stiftelsen Apelviken sjukhus
Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
Länsstyrelsen Västra Götaland

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0302

Varbergs vision
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. ta bort årtalet ”2025” från Varbergs vision.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 15 november 2011, § 168, att som vision
Varberg 2025 anta ”Västkustens kreativa mittpunkt”.
Dessutom beslutades att som beskrivning av visionen anta berättelsen:
- Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För
att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till
”Västkustens kreativa mittpunkt”. För att lyckas krävs nytänkande,
framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för
tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.
Som intern verksamhetsidé antogs ”Vi ska förenkla människors vardag och
inspirera dem att uppnå sina drömmar”.
Som internt förhållningssätt antogs
Hållbarhet; Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov
socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
-

Delaktighet; Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande
förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och
omtanke.

Det har nu gått ganska många år sedan kommunfullmäktige beslutade om
visionen och ett stort antal medarbetare och chefer har också anställts i
kommunen efter det att beslutet togs. Kommundirektören påbörjade
därför, efter samråd med kommunstyrelsen, ett arbete att åter vitalisera
visionen och levandegöra den i organisationen.
Uppgiften har utförts av kommundirektören tillsammans med
koncernledningsgruppen och under 2018 och 2019 har alla chefer i
kommunen och de helägda kommunala bolagen ”återbesökt” visionen i en
serie nätverksträffar.
Syftet under 2018 var att föra en dialog om visionen med samtliga chefer;
dess innehåll, innebörd och faktiska påverkan på hur och i vilken riktning vi
Justerandes signatur
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arbetar i kommunen. Teman var dels ”att leva visionen” men också att
konkretisera och prioritera.
En sammanställning och analys av diskussionerna visade bland annat att
visionen, dess lydelse och delar inte är ifrågasatta, tvärtom. En samlad bild
är att visionen bör leva över tid och att därmed årtalet ”2025” är onödigt.
Under 2019 har nätverksträffarna fortsatt med syftet att föra en dialog om
och dela erfarenheter kring arbetet med att levandegöra visionen
tillsammans med medarbetarna. Samtliga chefer har också i uppdrag att
tillsammans med medarbetarna arbeta med visionen och levandegöra den i
verksamheten och vardagen.
Arbetet med visionen har återrapporterats till kommunstyrelsen och
kommunstyrelsen har också inbjudit samtliga förtroendevalda i kommunen
till en utbildningsdag kring visionen och framtida utmaningar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 17 december 2019, § 286.
Arbetsutskottet 18 juni 2019, § 286.
Beslutsförslag 4 juni 2019.

Övervägande
Den samlade bilden av resultatet av chefernas nätverksdiskussioner är att
visionen, dess lydelse och delar bör behållas och bör leva över tid och att
årtalet ”2025” då inte behövs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommundirektören
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Dnr KS 2016/0452

Utredning av trygghetsboende som komplement
till LSS-boende
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna utredning av trygghetsboende som komplement till LSSboende och anse uppdraget som den bifallna motionen innebar, KF 19
september 2017, § 154, som verkställt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) och Turid Ravlo-Svensson (S) lämnade 2016 en motion
där de föreslog att Varbergs kommun utreder möjlighet och förutsättningar
för att skapa någon form av mellanboende för personer med fysiskt eller
psykiskt funktionshinder. Motionen lämnades till socialnämnden samt
Varbergs Bostad AB för yttrande. Socialnämnden besvarade motionen med
förslag om att den skulle avstyrkas, då boendeformen inte faller inom
nämndens uppdrag. Varbergs Bostad AB svarade att de inget hade att
erinra mot utredning enligt motionsförslaget. Kommunfullmäktige valde
därefter att bifalla motionen, och den överlämnades åter till socialnämnden
för utredning.
Socialnämnden har återkommit med komplettering till den utredning som
gjordes 2017, men kvarstår vid uppfattningen att upprättandet av
trygghetsboende som komplement till LSS-boende inte ligger inom dess
uppdrag utifrån gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 17 december 2019, § 288.
Arbetsutskottet 3 december 2019, § 500.
Beslutsförslag 8 november 2019.
Socialnämnden 22 augusti 2019, § 135.
Kommunfullmäktige 19 september 2017, § 154.
Socialnämnden 20 april 2017, § 61.
Utredning 15 februari 2017, socialnämnden.
Motion inkommen 19 september 2016.

Justerandes signatur
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Övervägande
I utredningen som socialnämnden gjorde 2017 finns en beskrivning av hur
LSS fungerar och vilka insatser som görs för den målgrupp motionen avser.
Det framgår där att ett uppdrag utifrån motionens intentioner inte ligger
inom socialnämndens ansvar utifrån lagstiftning, och det påpekas också att
målgruppen som avses inte är homogen på samma sätt som äldre kan vara
– vilket gör en jämförelse av dessa två grupper ovidkommande.
Socialnämnden har nu kompletterat utredningen med information om vad
ett boende av denna typ skulle kunna kosta, och det framkommer att
kvadratmeterpriset för en sådan lägenhet skulle uppgå till cirka 2000
kronor, inklusive gemensamhetsutrymmen och viss tillgång till personal.
Detta skulle medföra en relativt hög hyra för den enskilde.
Kommunstyrelsens förvaltning anser utifrån socialnämndens utredning
samt komplettering att uppdraget kan anses verkställt. Bifall till motionen
innebar att utreda möjligheter och förutsättningar för att skapa någon form
av mellanboende för personer med fysiskt eller psykiskt funktionshinder.
Socialnämnden har vid två tillfällen utrett just detta och kommit fram till
att det inte är en fråga för nämnden att driva vidare. Förvaltningen anser
genom socialnämndens utredningar och återrapportering att uppdraget har
verkställts.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Socialnämnden
Uppdragslistan;MS

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
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Dnr KS 2019/0307

Redovisning av verkställda beslut - november
2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna redovisning av verkställda uppdrag samt förslag på uppdrag
att avskriva, enligt Verkställda uppdrag, 29 november 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Som ett led i kommunens interna uppföljning och kontroll har
kommunstyrelsens förvaltning sammanställt samtliga uppdrag som
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens
arbetsutskott gett och som har verkställts. Bilagt finns även förslag på fyra
uppdrag som bör avskrivas.
Sju uppdrag har verkställts sedan senaste rapporteringen i juni 2019. Tre
bifallna motioner har verkställts. Fyra uppdrag föreslås avskrivas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 17 december 2019, § 289.
Arbetsutskottet 10 december 2019, § 521.
Beslutsförslag 29 november 2019.
Verkställda uppdrag 29 november 2019.
Pågående uppdrag 29 november 2019.

Övervägande
Redovisningen är ett viktigt instrument för att säkerställa den interna
kontrollen och samtidigt få en bra överblick över vilka uppdrag som det
arbetas med eller som har blivit verkställda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kontorscheferna på kommunstyrelsens förvaltning
Uppdragslistan;MS

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
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Dnr KS 2019/0577

Initiativ - Hållbarhetsbokslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. att det årligen ska upprättas ett hållbarhetsbokslut som ger en
sammanhållen redovisning av kommunens arbete med att uppnå de
antagna hållbarhetsmålen 2017–2025
2. att utformningen av hållbarhetsbokslutet ska stämmas av med
arbetsutskottet och att det första bokslutet ska avse
verksamhetsåret 2020 och presenteras våren 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C), Lars-Åke Erlandsson (V) och Tobias Carlsson
(L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhet blir en allt viktigare fråga såväl i Varbergs kommun som i hela
vår omvärld. Ingen har kunnat undgå det enorma genomslag som
klimatfrågan har fått under det senaste året och det stora globala arbetet
kring FN:s Agenda 2030-mål.
Varberg är sedan starten 1995 medlem i Sveriges Ekokommuner och
bedriver sedan lång tid tillbaka ett aktivt hållbarhetsarbete. 2016
sammanfattade kommunen målen med hållbarhetsarbetet i dokumentet
”Hållbarhetsmål 2017–2025: Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varbergs
kommun”. Här pekar kommunen ut övergripande målsättningar inom tre
olika områden, som i sin tur kopplar an till Agenda 2030; Livskraftiga
ekosystem, Hållbar resursanvändning och Välmående samhälle.
Det som behöver förtydligas är hur det går med kommunens arbete med att
uppnå hållbarhetsmålen, både inom primärkommunen och hos de
kommunala bolagen. Därför föreslår vi ifrån Alliansen att kommunen ska ta
fram ett årligt hållbarhetsbokslut där arbetet med att nå inriktningarna
sammanfattas och tydliggörs. En förutsättning för detta är att
inriktningarna bryts ner till mätbara mål. Det första hållbarhetsbokslutet
ska presenteras våren 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 17 december 2019, § 290.
Arbetsutskottet 10 december 2019, § 522.
Justerandes signatur
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Skrivelse inlämnad av Alliansen, daterad 3 december 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
Personalkontoret

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0129

Svar på motion om inrättande av
förstelärartjänster i skolor med lägre
måluppfyllelse
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motion om inrättande av förstelärartjänster i skolor med lägre
måluppfyllelse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Hanna Netterberg (M), Cecilia Rönn (L), Jana Nilsson (S), Linda Berggren
(S) och Gerhard Eriksson (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Gerhard Eriksson (V) föreslår en förändring i fördelningen av
karriärtjänsterna innebärande att nuvarande förordnanden av förstelärare
upphör per 30 juni 2020 och att motsvarande nya förstelärartjänster
utlyses endast på de skolor som uppvisar lägre måluppfyllelse än
genomsnittet för kommunens grundskolor.
Inom förskole- och grundskoleförvaltningen är idag 78 lärare förordnade
som förstelärare i grundskolan på tidsbegränsade förordnanden till och
med 30 juni 2020. Specifikt för förstelärare gäller enligt förordningen
(2013:70) att läraren ska ha visat särskilt god förmåga att förbättra
elevernas studieresultat och även i övrigt av huvudmannen bedömts som
särskilt kvalificerad för undervisning.
Motionären framför att Varbergs grundskolor når relativt goda resultat på
genomsnittlig kommunnivå; drygt 87 procent av eleverna i årkurs 9 nådde
gymnasiebehörighet läsåret 2017/2018. Dock varierar måluppfyllelsen
mellan skolorna. Motionären menar att ojämlikheten mellan skolorna
måste i möjligaste mån åtgärdas med olika insatser såsom bland annat
förändrad resursfördelning och andra förutsättningar för lärarrekrytering.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 17 december 2019, § 293.
Arbetsutskottet 3 december 2019, § 502.
Beslutsförslag 7 november 2019.
Förskole- och grundskolenämnden 4 november 2019, § 114.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2020-01-21

22

Motion inkommen 11 mars 2019.

Övervägande
Förskole- och grundskolenämnden framför i sitt yttrande att det i Varberg
finns tidsbegränsade avtal som reglerar försteläraruppdraget om 3 år och
de tidsbegränsade avtalen ger möjlighet till att identifiera vilken kompetens
som krävs utifrån de behov som framkommit i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Försteläraruppdraget i Varberg följer de nationella villkoren och har ett
övergripande fokus att öka likvärdigheten i undervisningens kvalitet.
Kvalifikationskraven har fokus på ledarskap, kvalitets- och
utvecklingsarbete samt kunskaper i ämnesdidaktik, formativ undervisning,
digitalt lärande och kollegialt lärande. Förstelärare i Varbergs kommun är
en viktig del i utvecklingen i skolenhetens systematiska kvalitetsarbete.
Antalet försteläraruppdrag per skola fördelas utifrån elevantal för att stödja
och stärka hela organisationens utvecklingsarbete för en högre
måluppfyllelse.
I jämförelse med förslaget i motionen bedöms nuvarande
förstelärarorganisation i högre grad stödja och stärka hela organisationens
arbete för en långsiktig professionsutveckling. Nuvarande
förstelärarorganisation stödjer, stärker och utvecklar likvärdigheten i
undervisningens kvalitet för att möta elevernas behov för lärande.
Nämnden föreslår att motionen avstyrks och lämnar yttrandet att innan
förordnandet går ut ska förvaltningen ge förslag till nämnd hur
fördelningen av förstelärare kan omfördelas för att minska klyftorna mellan
skolornas måluppfyllelse och uppfylla nämndens mål Skola för alla.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Förskole- och grundskolenämnden

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/0330

Svar på motion om digitala informationstavlor
på tomtmark
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motion om digitala informationstavlor om tomtmark.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) har lämnat en motion om att ta fram två
digitala vägskyltar utmed E6, båda skyltarna ska sitta i den norra delen av
Varbergs kommun. Informationen på dessa skyltar ska skapa intresse för
kommunala tomter i den norra delen av kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 17 december 2019, § 294.
Arbetsutskottet 3 december 2019, § 501.
Beslutsförslag 16 oktober 2019.
Motionen inkommen 18 juni 2019.

Övervägande
Motionens önskemål bör kunna infrias på de planerade digitala skyltar som
näringslivs- och destinationskontoret, NOD, arbetar med att få installerade.
I ”Policy för reklam i det offentliga rummet” ställer Varbergs kommun sig
positiv till exponering på digitala skyltar utmed E6. Skärmarna bör ägas av
Varbergs kommun genom kommunstyrelsens förvaltning. NOD har fått i
uppdrag att ta fram två digitala vägskyltar utmed E6, en i södra
kommundelen och en i den norra. Förslag på placering i norra delen finns,
samt förslag på arrendeavtal med markägaren för Sunnvära 5:4. NOD
utreder i dagsläget förutsättningarna med länsstyrelsen för att få till de
nödvändiga tillstånden. I den södra delen pågår arbetet med att finna en
lämplig plats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2020-01-21

24

§ 14

Meddelanden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 18 december 2019
– 21 januari 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2019/0587-1
Beslut från förskole- och grundskolenämnden 16 december 2019 § 132 Avgiftsnivåer för maxtaxa 2020.
Dnr KS 2019/0470-4
Beslut från förskole- och grundskolenämnden 16 december 2019 § 152 –
Yttrande över revisionsrapport Granskning av resursfördelning inom
grundskolan.
Dnr KS 2019/0469-4
Beslut från förskole- och grundskolenämnden 16 december 2019 § 151 –
Yttrande över revisionsrapport Uppföljning av elever i behov av särskilt
stöd.
Dnr KS 2019/0019-5
Protokoll 9 december 2019 Räddningstjänsten Väst direktionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KS 2019/0579

Svar på interpellation - Hur förbereder sig
Varbergs kommun för att ersätta
engångsplastprodukter som inte kommer få
användas enligt Europaparlamentets direktiv
angående begränsningar av
engångsplastprodukter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anse interpellationen besvarad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kjell-Erik Karlsson (V) ställer interpellation om hur Varbergs kommun
förbereder sig för att ersätta engångsplastprodukter som inte kommer få
användas enligt Europaparlamentets direktiv angående begränsningar av
engångsplastprodukter.
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på
interpellationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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