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Plats och tid
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Beslutande

Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande
Micael Åkesson (M)
Harald Lagerstedt (C)
Stefan Edlund (MP)
Kerstin Hurtig (KD)
Jana Nilsson (S)
Jeanette Qvist (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)

1-13

Tjänstgörande ersättare
Erland Linjer (M) ersätter Anne
Tano (M)
Christofer Bergenblock (C) ersätter
Tobias Carlsson (L)
Ulla Svensson (S) ersätter Ewa
Klang (S)
Lars-Åke Erlandsson (V) ersätter
Kent Norberg (S)
Lennart Liljegren (SPI) ersätter
Andreas Feymark (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Madeleine Bagge (MP)

Övriga deltagare

Carl Bartler, kommundirektör
Maria Svenningsson, kommunsekreterare
Lisa Holmdahl Pedersen, kommunjurist, § 122
Stefan Tengberg, ekonomidirektör, § 122-127

Utses att justera

Jana Nilsson (S)

Sekreterare

Maria Svenningsson

Ordförande

Ann-Charlotte Stenkil (M)

Justerande

Jana Nilsson (S)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

16 maj 2017

Datum då anslaget sätts upp

22 maj 2017

Datum då anslaget tas ned

13 juni 2017

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Maria Svenningsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2015/0181, KS 2015/0182

Information om överklagade detaljplaner för
Varbergstunneln
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lisa Holmdahl, kommunjurist, informerar om varför ärendena om
detaljplanerna för Varbergstunneln blev överklagade och att ärendena
kommer upp för beslut på nytt i kommunfullmäktige 23 maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-05-16
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Dnr KS 2015/0273

Kärnegårdens förskola - överföring av medel
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. föra över 4,9 miljoner kronor i investeringsmedel från Trönninge skola,
objekt 32620, till Kärnegårdens förskola, objekt 32342.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kärnegårdens nya förskola ska ersätta nuvarande Kärnegårdens förskola då
fastigheten planeras för uppförande av flerbostadshus, avtal med Varbergs
Bostads AB är uppsagt till 30 juni 2018, och Bullerbyns förskola då
stadsutvecklingsprojektet startar tunnelbygge och sanering av kvarteret
Renen ska genomföras. Projekteringsunderlag och anbudsumma visar att
kostnadsbilden är 4,9 miljoner högre än från beslutad förstudie. Den
tillkommande kostnaden behövs för att färdigställa en förskola för 120
barn. Varbergs Fastighet AB:s sammanställning och bedömning av
kostnaderna visar att förstudiekalkylen som legat till grund för tidigare
budgetbeslut är lågt räknad jämfört med tidigare genomförda byggnationer
av förskolor.
Då Trönninge skola är i slutfasen och prognostiseras få en slutkostnad på
cirka 12 miljoner kronor lägre än budgeterat föreslås att 4,9 miljoner
kronor flyttas därifrån till Kärnegårdens förskola.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden 15 maj 2017, § 65.
Arbetsutskottet 9 maj 2017, § 277.
Beslutsförslag 3 maj 2017.
Protokoll styrgruppsmöte Kärnegårdens förskola.

Övervägande
Styrgruppen har tittat på att göra en omprojektering för att på så sätt få ner
kostnaderna, men den redan upparbetade kostnaden för den projektering
som har gjorts innebär att det inte blir någon besparing, och det är inte
klart om det går att möta de krav som är satta i förstudieuppdraget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2016/0614

Strategiskt styrdokument inför budget 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. fastställa strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget
2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation

Jana Nilsson (S), Ulla Svensson (S), Jeanette Qvist (S) och Turid Ravlo
Svensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Jana Nilsson (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas inriktningar inför
budget 2018.
Ann-Charlotte Stenkil (M) och Kerstin Hurtig (KD) föreslår bifall till
arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röster för bifall till Jana Nilssons (S) förslag.
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 6 nej-röster för Jana
Nilssons (S) förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets
förslag.
Beslutande

Ja

Micael Åkesson (M)

X

Erland Linjer (M)

X

Harald Lagerstedt (C)

X

Stefan Edlund (MP)

X

Christofer Bergenblock (C)

X

Kerstin Hurtig (KD)

X

Nej

Ulla Svensson (S)

X

Jeanette Qvist (S)

X

Justerandes signatur

Avstår

Utdragsbestyrkande

Datum
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Turid Ravlo-Svensson (S)

X

Lars-Åke Erlandsson (V)

X

Lennart Liljegren (SPI)

X

Jana Nilsson

X

Ann-Charlotte Stenkil (M)

X

Summa

7

6

6

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun står inför stora utmaningar vilket kommer att kräva en
ekonomi- och verksamhetsstyrning som fokuserar på långsiktighet och
målstyrning.
Under våren har olika underlag presenterats med målsättning att vara en
grund för utarbetande av det strategiska styrdokumentet.
18 januari presenterades en omvärldsbevakning fokuserad på att ge kommunstyrelsen, presidierna samt tjänstemän en översiktlig information
avseende Varbergs kommun med inriktning på ekonomi/prestation/kvalité,
finansiella mål, befolkningsprognoser, personalfrågor, investeringsnivåer
med mera.
10 mars var bokslutsdagen med inriktning att ge en helhetsbild av
kommunens verksamheter för 2016, vilket är av stor betydelse för 2018 års
budgetarbete.
Med underlag från bland annat ovanstående nämnda material fastställs de
yttre begränsningarna för nämndernas budgetarbete genom beslut om
Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget 2018.
Styrdokumentet innehåller bland annat planeringsförutsättningar, vision,
uppdrag per strategiskt målområde samt per prioriterad inriktning,
utdebitering samt övriga direktiv och ramar inför budget 2018.

Beslutsunderlag
Socialdemokraternas inriktningar inför budget 2018, inkommen 16 maj
2018.
Arbetsutskottet 2 maj 2017, § 259.
Beslutsförslag 2 maj 2017.
Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2017/0304

Värdstad för Svenska Stadskärnor 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna att 350 000 kronor tas från kommunstyrelsens ofördelade
medel för att medverka till att genomföra evenemanget Svenska
Stadskärnors årskonferens i maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varberg vann titeln Årets stadskärna 2016 på Svenska Stadskärnors
evenemang samma år. Vinnaren av denna utmärkelse erbjuds möjligheten
att stå som värdstad för kommande Årskonferens 2017. Evenemanget
inkluderar teman såsom levande orter, livfulla städer och stadsutvecklingsfrågor vilket berör en mångfald målgrupper såsom kommuntjänstemän,
politiker, destinationsutvecklare, privat näringsliv etcetera. Evenemanget
brukar dra till sig upp emot 400 deltagare. Marknad Varberg vill
tillsammans med Svenska Stadskärnor erbjuda en innehållsrik och
välarrangerad konferens inkluderande föreläsningar, mingelforum,
rundvandringar, och bankett. Evenemanget kommer att ha nationell
dragningskraft och bidra till att profilera Varberg som kreativ destination.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 maj 2017, § 283.
Beslutsförslag 19 april 2017.

Övervägande
Genom att vara samverkande part tillsammans med Svenska stadskärnor
till det profilbärande evenemanget Årets stadskärna 2017, garanteras att
det genomförs med hög kvalité och marknadsförs lokalt, regionalt och
nationellt i linje med Varbergs vision och varumärke Varberg Inspirerar.
En satsning på evenemang genererar att Varbergs kommun är medskapare
av innehållet på platsen och därmed också hur Varberg uppfattas externt.
Evenemanget skapar besöksnäringsintäkter, vilket genererar
arbetstillfällen, vilket i sin tur skapar skatteintäkter. Platsattraktionen
stärks genom att Varberg upplevs som en aktiv och innovativ destination.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
Marknad Varberg

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0259

Namn på ny förskola, Veddige
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. fastställa Vidhöge förskola som namn på den nya förskolan på
fastigheten Veddige 33:6.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef förskola tillsammans med förskolechef har framfört önskemål om att nya förskolan i Veddige, fastighet Veddige 33:6, ska få namnet
Vidhöge förskola. Nuvarande förskola heter Vidhöge förskola och den nya
ligger lokaliserad vid samma plats som den gamla. Förskolan ligger dessutom intill Vidhögeskolan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2 maj 2017, § 261.
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag 12 april 2017.
Barn- och utbildningsnämnden 3 april 2017, § 46.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0260

Namn på ny förskola, Bolmen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. fastställa Bolmens förskola som namn på den nya förskolan på
fastigheten Bolmen 3.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ny förskola uppförs på fastigheten Bolmen 3 och byggs samman med nuvarande Bolmens förskola. Verksamhetschef förskola tillsammans med förskolechef har framfört önskemål om att förskolan ska få namnet Bolmens
förskola.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2 maj 2017, § 262.
Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag 12 april 2017.
Barn- och utbildningsnämnden 3 april 2017, § 47.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 128
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Dnr KS 2017/0133

Svar på remiss om nyetablering av fristående
gymnasieskola, Folkuniversitetets gymnasium i
Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända beslutsförslag daterat 12 april 2017 som yttrande till
Skolinspektionen
2. för kännedom även översända barn- och utbildningsförvaltningens
förslag till yttrande daterat 27 februari 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation

Jana Nilsson (S), Ulla Svensson (S), Jeanette Qvist (S), Turid Ravlo
Svensson (S) och Lars-Åke Erlandsson (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) och Jeanette Qvist (S) föreslår att kommunstyrelsen
översänder barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 27 februari 2017
som sitt eget.
Micael Åkesson (M) och Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röster för bifall till Jana Nilssons (S) förslag.
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 6 nej-röster för Jana
Nilssons (S) förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-05-16

Beslutande

Ja

Micael Åkesson (M)

X

Erland Linjer (M)

X

Harald Lagerstedt (C)

X

Stefan Edlund (MP)

X

Christofer Bergenblock (C)

X

Kerstin Hurtig (KD)

X

Nej

Ulla Svensson (S)

X

Jeanette Qvist (S)

X

Turid Ravlo-Svensson (S)

X

Lars-Åke Erlandsson (V)

X

Lennart Liljegren (SPI)

X

Jana Nilsson

X

Ann-Charlotte Stenkil (M)

X

Summa

7

11

Avstår

6

Beskrivning av ärendet
Folkuniversitetet kursverksamheten vid Göteborgs universitet har ansökt
hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Varbergs kommun från och med läsåret 2018/2019.
Varbergs kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kapitlet 5 § skollagen, 2010:800. Kommunens yttrande är ett viktigt
underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma
om etableringen av den sökta utbildningen vid den fristående
verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i
kommunen.
Kommunens yttrande ska beskriva konsekvenserna av en etablering.
Konsekvensbeskrivningen ska visa på ekonomiska, organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start av den planerade
utbildningen vid den fristående skolan. Effekterna ska gälla förhållanden på
lång sikt, det vill säga fem-sex år.
Skolinspektionen fattar sitt beslut efter en helhetsbedömning. I den
bedömningen tar Skolinspektionen hänsyn till om utbildningen tillför något
nytt till det utbud av utbildningar som redan finns i kommunen eller närliggande kommuner och/eller vilka effekter för det offentliga skolväsendet
som etableringen kan ge upphov till.
Skolinspektionen tittar på om etableringen av en utbildning medför en risk
för att kommunen eller närliggande kommuner kan bli tvungen att lägga
ner ett nationellt program eller en nationell inriktning. Skolinspektionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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tar också hänsyn till eventuella samverkansavtal som finns med närliggande kommuner.
Kommunstyrelsen har skickat ansökan till barn- och utbildningsnämnden
för yttrande.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2 maj 2017, § 257.
Beslutsförslag 12 april 2017.
Barn- och utbildningsnämnden 2 april 2017, § 34.
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, 27 februari 2017.
Bilaga - Yttrande till Skolinspektionen.
Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av
fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets gymnasium i Varberg från
och med läsåret 2018/2019.

Övervägande
Varbergs kommuns yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i sitt förslag till yttrande bland
annat att de ekonomiska konsekvenserna blir stora för den kommunala
gymnasieskolan vid en nyetablering av fristående gymnasieskola i Varberg.
En fullt utbyggd gymnasieutbildning enligt ansökan från Folkuniversitetet
kan som mest innebära minskat elevunderlag om totalt 270 elever på Peder
Skrivares skola. Minskat elevantal skulle kunna innebära att skolan enbart
kan organisera en klass per årskurs eller alternativt två små klasser, vilket
skulle kunna medföra färre valmöjligheter för den enskilde eleven. Gymnasieskolan anger att det kan innebära svårigheter att täcka kostnader för
programmet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att översända förvaltningens förslag till yttrande till kommunstyrelsen för ställningstagande.
Kommunens vision är att vara Västkustens kreativa mittpunkt. För att
lyckas med det behöver det skapas en mångfald av verksamheter och utförare som sammantaget skapar förutsättningar för positiv utveckling och
tillväxt.
Målsättningen med kommunens konkurrensprövningspolicy är att skapa en
innovativ miljö för utveckling av kommunens verksamheter och att underlätta prövning om det är i egen regi eller i alternativ driftsform som kommunalt finansierad verksamhet ska bedrivas. Kommunens verksamhet ska
skapa högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Det avgörande är
inte vem som utför verksamheten utan det värde som tillförs medborgare,
näringsliv och besökare.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Med större valfrihet i olika verksamheter kan mångfald och inflytande för
medborgare, näringsliv och besökare öka.
Varberg är en växande kommun och prognoserna visar att kommunen
befolkning kommer att öka de närmaste åren. Barn- och utbildningsförvaltningen ser ett ökat elevunderlag framåt i tiden, med stöd av prognos
fram till 2022. Förvaltningen menar att det kan innebära att det finns
utrymme för ytterligare en gymnasieskola i Varberg, men med annan
inriktning än den som Folkuniversitetet har ansökt om.
Även med beaktande av barn- och utbildningsförvaltningens synpunkter
föreslår kommunkansliet att kommunen i sitt remissyttrande ställer sig
positiv till ansökan. Elevunderlaget kommer att öka framöver och kommunen som helhet kommer att växa de närmaste åren. Kommunen kommer
därför behöva öka antalet utbildningsplatser framöver och ett ökat utbud
och större valfrihet är i linje med kommunens vision och styrdokument
Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelsen beslutar översända
beslutsförslag daterat 12 april 2017 som yttrande till Skolinspektionen. Då
barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande innehåller uppgifter som Skolinspektionen har efterfrågat och som inte finns med i beslutsförslaget föreslås att även deras yttrande skickas till Skolinspektionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Skolinspektionen
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Reservationfrån den Socialdemokratiskakommunstyrelsegruppenavseende
yttrande till skolinspektionenangåendeansökanom godkännandesom
huvudmanför nyetablering av fristående gymnasieskolavid
Folkuniversitetetsgymnasiumi Varbergfrån och med läsåret 2018/2019

Vi reserverarossmot den borgerligagruppenstillsammansmed miljöpartiets beslut i
kommunstyrelsenden 17 maj där dessaställdesig positivatill Folkuniversitetetsansökanom att få
starta upp tre program,naturvetenskapliga,ekonomiska och samhällsvetenskapliga
programmet.
Vårt förslagvar att anta barn- och utbildningsförvaltningensyttrande som ställer sig negativtill
ansökan.Förvaltningensargumentär att Varbergväxeroch att det då finns utrymme för att öka
antalet utbildningsplatser och att det i sig ger större valfrihet. Dennaslutsatsdrastrots att barn- och
utbildningsförvaltningentydligt pekar på att ett utökat antal platser på dessaprogramkommer att
innebäraen betydligt försämradekonomisksituation, med färre eleveroch sämreorganisatoriska
och pedagogiskaförutsättningarför Varbergskommunsgymnasium.Enetableringenligt ansökan
kan leda till att PSGymnasiumfår svårt att ha det programutbudsom idagerbjuds- något som då
inte leder till större valfrihet för Varbergsungdomar.
Varberghar lyckats,trots tuffa år för gymnasieskolorna,
att bibehållaett bra utbud av
utbildningsprogrammed bådehögskoleförberedande
programoch yrkesprogram,vilket är ett
resultat av optimeradorganisation,bra mix av programmm. Speciellt yrkesprogrammenligger
farozonenvid en försämradekonomisksituation på grund av högre programkostnaderoch färre
sökande.
Enligtskolinspektionenskakommunenävenyttra sig kring om det tillför något nytt till det utbud som
finns, vilket dessaföreslagnautbildningarinte gör då utbildningarerbjudspå bådepå PSoch
Drottning Blankai dagsläget,samt att förvaltningentydligt visarpå att det inte finns någonbrist på
utbildningsplatseri Varbergskommun.

För den Socialdemokratiska
kommunstyrelsegruppen

----------------------------------------------JanaNilsson(S),vice ordförandei KS

