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Sammandrag från
26 januari 2016

kommunstyrelsens

sammanträde

den

Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04,
881 06, 881 07 eller ks@varberg.se
Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige
Svar på motion om att Varbergs kommun inrättar en tjänst som samordnare
för utveckling av landsbygden och dess serviceorter
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med
hänvisning till kommunens budget för 2016 där medel avsatts till en tjänst som
landsbygdssamordnare.
Andreas Feymark (SD) har den 21 augusti 2015 lämnat en motion angående
landsbygdsutveckling. Motionären vill att det inrättas en tjänst som samordnare
för utveckling av landsbygden och dess serviceorter i Varbergs kommun.
Svar på motion om vård och omsorg – en arbetsplats för framtiden, kompetensutvecklingsprogram
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
hänvisning till socialnämndens yttrande.
Freddy Jensen har den 14 november 2011 lämnat en motion om vård och omsorg,
en arbetsplats för framtiden. Motionären vill att kommunfullmäktige beslutar att
 utveckla ett kompetensutvecklingsprogram för tydlig grundkompetens
 utveckla förebyggande friskvårdsarbete som en del av arbetstiden
 tillsammans med de fackliga organisationerna utveckla en modell för inflytande över arbetstider och arbetsbelastning med målsättning att fler ska vilja
och orka arbeta heltid
 tillsammans med de fackliga organisationerna titta på andra åtgärder som stärker viljan och förmågan för personalen inom vård och omsorgsyrkena att
arbeta heltid
Socialnämnden har den 31 januari 2013, § 5, yttrat sig i ärendet. I yttrandet framhåller socialnämnden att det i nämndens ledningssystem ingår att det säkras upp
att personalen har lämplig utbildning och erfarenhet samt en plan för kompetens-
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utveckling. Därutöver har socialnämnden stimulerat och genomfört fortbildningsinsatser inom adekvata områden.
Frågan om friskvård på arbetstid bedömer socialnämnden är en kommunövergripande fråga som det behöver tas ett helhetsgrepp kring. Alla kommunens
anställda har möjlighet att ta del av ekonomiskt bidrag till friskvård.
Motionärens förslag om ökat inflytande över arbetstider, arbetsbelastning och
sysselsättningsgrad, kommenterar socialnämnden med att det pågår diskussioner
med de fackliga organisationerna med fokus på personalens inflytande. Varbergs
omsorg använder ett schemaläggningsinstrument som innebär att personalen har
ökat inflytande över arbetstidens förläggning. Socialnämnden föreslår med hänvisning till sitt yttrande att motionen avslås.
Förslag till avtal mellan Varbergs kommun och Trafikverket gällande övertagande av Lv 805 inklusive bro över E6 vid Åttabro
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna upprättat förslag till avtal mellan Varbergs kommun och Trafikverket om övertagande av länsväg 805 inklusive bro och därmed förändrat
huvudmannaskap
 kompensera hamn- och gatunämnden med ökade kostnader för drift och framtida underhåll om en beräknad kostnad på 47 tkr per år från och med år 2017.
I samband med upprättandet av flertalet detaljplaner i Trönninge har åtgärder på
delar av länsväg 805, Pilgatan och Klastorpsvägen, visat sig vara nödvändiga på
grund av de ökade trafikmängderna som uppstår vid bostadsexploateringarna. I
planarbetena har bland annat föreslagits ny cirkulationsplats på Pilgatan, i anslutning till nytt bostadsområde, samt GC-väg som försörjer samma bostadsområde
samt de i området nybyggda förskolorna.
Parkeringshus i kvarteret Trädgården
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 överföra 7,8 mkr, utgörande del av den intäkt som kommunen erhåller genom
friköp av parkeringsplatser inom fastigheten Trädgården 11 till Varbergs Fastighets AB. Pengarna ska användas som investeringsmedel till parkeringshus
på fastigheten Trädgården 11.
 överföra 7 mkr av medel som kommunen tidigare erhållit genom friköp av
parkeringsplatser till Varbergs Fastighets AB att användas som investeringsmedel till parkeringshus på fastigheten Trädgården 11.
 godkänna en preliminär hyreskostnad för parkeringshus på fastigheten Trädgården 11 på 1 710 000 kronor per år samt lägga in hyreskostnaden i budgetram för 2017.
 godkänna förslag till köpeavtal varigenom kommunen överlåter fastigheten
Trädgården 11 till Varbergs Fastighets AB för en köpeskilling om 2 248 050
kronor.
Begäran om investeringsmedel för 2016 för hantering av arenakrav i samband med Tvååkers IF:s spel i division 1
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 tillskjuta investeringsmedel under 2016 med 700 tkr för att hantera arenakraven på Övrevi IP i samband med Tvååkers IFs spel i division 1
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 kapitalkostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel och
tillförs kultur- och fritidsnämnden efter färdigställande.
Kultur- och fritidsnämnden har den 16 december 2015, § 158, beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige om extra investeringsmedel om 700 tkr för 2016 i
syfte att anpassa Övrevi idrottsplats för spel i division 1 för fotboll.
Tvååkers IF har tagit steget upp i division 1 inför säsongen 2016. Föreningen har
sin hemmaarena på Övrevi IP. För att få spela sina hemmamatcher på denna
anläggning ställer Svenska fotbollförbundet ett antal krav på arenan som måste
vara uppfyllda till seriestart i april 2016.
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata
utförare
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 anta förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs
av privata utförare daterat den 10 december 2015
 lägga till följande text i bolagspolicy för kommunens bolag: Kommunala företag ska ge allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar till privata utförare.
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller från 1 januari
2015. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka
allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar
Etableringsstrategi – Varbergs kommun
Kommunstyrelsen beslutar att
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att under 2016 ta fram en etableringsstrategi för Varbergs kommun som utgår från Vision 2025
 snarast återkomma till arbetsutskottet och redovisa en tid- och genomförandeplan för arbetet.
En förstudie har gjorts för att undersöka behovet av och förutsättningarna för att ta
fram en etableringsstrategi i Varberg. I förstudien kartläggs projektets omfattning,
nuläget analyseras, innehållet struktureras och intressenter kartläggs. Slutsatsen i
förstudien är att det bör tas fram en etableringsstrategi i Varberg. Förstudien ger
förslag på hur strategin ska tas fram i samverkan med näringsliv och Varbergs
kommun. Förstudien tar även upp viktiga delar som bör ingå i en strategi samt
anger vilka resurser som krävs.
Styrdokument för krisberedskap
Kommunstyrelsen beslutar att
 anta Styrdokument för krisberedskap 2016-2018
 dokumentet ersätter tidigare Strategi för Risk- och krishantering daterad den
18 december 2012, § 186.
Styrdokument för krisberedskap 2016-2018 beskriver kommunens övergripande
viljeinriktningar och prioriteringar för kommunens arbete inom risk- och krishan-
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tering för mandatperioden 2016-2018. Prioriteringarna har sin grund i Risk- och
sårbarhetsanalys 2015 för Varbergs kommun som lyfter fram ett antal åtgärdsförslag som har identifierats i samband med analysarbetet. Risk- och sårbarhetsanlysen lyfter även fram åtgärder som har identifierats i samband med utvärdering
av verkliga händelser och övningar inom området.
Kvalitetsredovisning – kommunal vuxenutbildning 2014
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till kvalitetsredovisning för kommunal
vuxenutbildning 2014.
Enligt Skollagen ska varje huvudman i skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Vidare ska
sådan planering även genomförs på skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av elever, lärare och övrig personal. Det är rektor som
ansvarar för att kvalitetsarbetet vid enheten genomförs. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen för utbildningen ska, om det
förekommer brister, vidta nödvändiga åtgärder.
Projekt – Företagarinitiativ i Varberg för frågor om värderingar
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 400 tkr från Regeringens extra stöd till kommuner och landsting till projektet Företagarinitiativ i Varberg för tolerans, antirasism och öppenhet.
Marknad Varberg har tillsammans med näringslivet i Varberg tagit fram ett förslag på ett projekt för att skapa en ny arena för frågor som främjar tolerans, antirasism och öppenhet i Varbergs kommun. Projektet vill skapa en ny arena för frågor om värderingar i företag. Syftet är att skapa en företagsrörelse för tolerans,
anti-rasism och öppenhet och visa att dessa värderingar är till nytta för anställda,
företag och samhälle samt att de underlättar för integration.
Remissvar – Saneringsplan för olycka vid kärnteknisk anläggning
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att invända mot föreslagen saneringsplan för olycka vid kärnteknisk anläggning.
Saneringsplanen är en tilläggsplan för Länsstyrelsen Hallands Plan för olycka vid
kärnteknisk anläggning. Planen ger förutsättningar för stab-organisationen att
fastställa var sanering av mark, vatten, anläggningar och annan egendom ska
genomföras i länet vid händelse av utsläpp av radioaktiva ämnen efter en kärnteknisk olycka. Planen riktar sig främst till Länsstyrelsens egna saneringsledare
och dess krisorganisation, men även till berörda förvaltningar inom kommunala
och statliga organisationer, samt de företag som omfattas av saneringsarbetet.
Syftet med denna plan är att säkerställa att samhällets samlade resurser kommer
till effektiv användning för att skydda allmänheten i händelse av kärnteknisk
olycka. Planen fastställer den grund som ska vara vägledande för arbetet vid en
sanering för att göra det möjligt att återanvända mark, vatten, anläggningar och
annan egendom som förorenas genom utsläpp av radioaktiva ämnen. Översyn av
planen och dess bilagor görs vartannat år, med start från 2016, och vid behov
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Remissvar – Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att invända mot föreslaget Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778).
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska varje kommun ha ett handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ska omfatta
både kommunernas förebyggande verksamhet och den skadeavhjälpande verksamheten. Detta handlingsprogram beskriver Varbergs- och Falkenbergs kommuners övergripande arbete inom området skydd mot olyckor. Räddningstjänsten
Väst hat, genom förbundsordningen och ägardirektivet, fått i uppdrag att ansvara
för kommunal räddningstjänst samt förebyggande skydd mot olyckor enligt LSO.

