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Sammandrag från
27 oktober 2015

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
Taxor 2016
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande taxor att gälla 2016
 Taxor för hyror och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten i Varbergs
kommun 2016
 Kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i Varbergs kommun 2016
 Taxa för upplåtelse av offentlig platsmark 2016 och tills vidare
 Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2016 och tills vidare
 Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2016 och tills vidare
 Byggnadsnämndens taxa 2016
 VA-taxa 2016
 Renhållningstaxa 2016
Höjning av avgift för trygghetslarm
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna en höjning av avgiften för trygghetslarm från 0,518 % av prisbasbeloppet till 0,562 % av prisbasbeloppet för kunder i Varbergs kommun
 avgiftshöjningen ska gälla från den 1 januari 2016.
Socialnämnden beslutade den 20 juni 2013, § 121, att verksamheten för utförande
av insatsen trygghetslarm, exklusive larm dagtid från personer som bor på landsbygden samt insatsen hemtjänst natt, från och med den 1 september 2013 övergår
till Räddningstjänsten Väst och att beslut och beställning av insatserna görs av
socialförvaltningen.

Forts.
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Budget 2016, plan 2017-2018, Varbergs kommun
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2016.
2. Godkänna de förutsättningar som budget 2016, ram 2017 och plan 2018 grundar sig på såsom:
 Sveriges kommuner och landstings, SKLs, prognos från 17 augusti 2015
avseende skatteunderlagets tillväxt och förändring av generella statsbidrag
 SKLs prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar för 2016
 prognostiserade befolkningsförändringar enligt kommunstyrelsens beslut i
maj 2015
 fastställa internräntan till 2,5 %
 medel för drift- och kapitalkostnader avsätts i budget i samband med
nyinvesteringsbeslut och tillförs nämnderna i samband med att objektet tas
i drift
 drift- och kapitalkostnader vid nyexploatering tillföras nämnderna vid
driftsättning
 differentierade pålägg för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och
avsättning till individuella pensionsavgifter
 nämndernas ramar 2017 och plan 2018 har justerats upp med 2/3 av SKLs
prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar
3. Godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2016 och plan 20172018.
4. Godkänna förslag till exploateringsbudget 2016 och plan 2017-2018.
5. Godkänna förslag till resultatbudget för 2016, samt ram 2017 och plan 2018.
6. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade medel.
7. Fastställa följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning:
a. Kommunen bör uppnå ett resultat som uppgår till minst 1 % av skatter och
utjämningsbidrag.
b. Investeringarna exklusive taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet bör till 100 % finansieras med egna medel över tid.
8. Fastställa kommunkoncernens totala låneram för 2016 till högst 3,5 mdkr,
inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB.
9. Omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2016:
a. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, till
beslutad låneram under 2016, inom vilket delegat medges teckna dessa.
b. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016, inom vilken
delegat medges teckna dessa.
10. Fastställa Räddningstjänsten Västs låneram till högst 20 mnkr för år 2016.
Låneräntan ska vara kommunens internränta.
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11. Vid uppföljning av Kommunfullmäktiges strategiska målområden, prioriterade mål och strategiska inriktningar ska nämndernas bidrag till måluppfyllelse beaktas. Tillsammans ska dessa utgöra underlag för bedömning om
kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv
12. Ge i uppdrag:
a. till kommunstyrelsen att utreda hur en ny modell för intern-hyressättning
skulle kunna utformas med anledning av ändrade redovisningsregler för
periodiskt underhåll.
b. till kommunstyrelsen att utreda framtida pensionskostnadsutveckling och
hantering av extra pensionsavsättning
c. till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till handlingsplan utifrån
genomförd utredning av konsekvenserna av att tillfälligt frångå fullmäktiges finansiella mål att investeringarna skall vara självfinansierade
d. till socialnämnden att utvärdera Psynk-projektet inför 2017 tillsammans
med berörda nämnder.
e. till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera satsningen på datorer, entill-en, till elever i grund- och gymnasieskolan
Uppsägning av bostadsarrende, Tvååkers-Ås 2:3
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 förvärva byggnad och arrenderätt på fastigheten Tvååkers-Ås 2:3 för en köpeskilling om 700 tkr
 förvärvet belastar kommunens markreserv
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förvärvshandlingar.
Kommunstyrelsen har i inriktningsbeslut den 24 januari 2015, § 30, godkänt ändrad omfattning och innehåll i tidigare beställda planprogrammet Östra
Träslövsläge - Gamla Köpstad. I området som omfattas av planprogrammet finns
en arrendetomt med ett bostadshus. Arrenderätten måste lösas in och byggnaden
rivas. Arrendatorn som är i början på en femårig arrendeperiod vill att kommunen
löser in byggnaden snarast.
Svar på motion om kameraövervakning av centrum
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
 avslå motionen.
Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 24 februari 2015, § 4, lämnat
motion om att hos länsstyrelsen begära tillstånd för kameraövervakning av de
delar av Varbergs centrum där flest anmälningar inkommit under senast mätbara
period.
Vid samtal med polisen framkommer att polisen inte anser att brottligheten i centrala Varberg är av sådan omfattning och av sådan karaktär, att tillstånd till kameraövervakning kan erhållas.

Forts.
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Svar på motion om ekologisk mat
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
hänvisning till servicenämndens yttrande, hållbarhetsinriktningarna Varberg Visar
Vägen och kommunens kostpolicy.
Andreas Feymark (SD) och Olle Hällnäs (SD) har i kommunfullmäktige den 21
april 2015, § 44, lämnat motion angående ekologisk mat. Motionärerna vill att alla
rekommendationer och krav på ekologiskt från den kommunala verksamheten tas
bort.
Bakgrunden är att fyra forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kritiserar
den allmänna och felaktiga uppfattningen om ekologisk mat i en debattartikel.
Motionärerna menar att gällande kostpolicy för Varbergs kommun med krav på
att andelen ekologiskt ökar sett ur ett miljöperspektiv är direkt kontraproduktiv.
Ekologiska livsmedel är även generellt sett dyrare än andra vilket gör att rådande
kostpolicyn leder till onödigt höga kostnader för kommunen.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Varbergs kommun
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade lokala
ordningsföreskrifter för torghandel i Varbergs kommun.
Kommunfullmäktige har den 19 oktober 2010, § 111, beslutat att ge hamn- och
gatunämnden i uppdrag att se över de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel
i Varbergs kommun samt ta fram anvisningar för tillämpning av dessa. Nuvarande
ordningsföreskrifter trädde i kraft i januari 1996.
Nuvarande ordningsföreskrifter har uppdaterats vad gäller enstaka formalia samt
namn på nämnd. Omarbetning har gjorts inom områden som dagar för torghandel,
extra torgdagar och öppettider på torgdagarna. Uppdatering av lagar för livsmedelshantering har gjorts, krav som räddningstjänsten ställer har lagts till samt
att torgvärden får besluta om bilar på torget. Stycket gällande placering av olika
produkter på torget har tagits bort i den nya ordningsföreskriften. Dessa kommer
istället att konkretiseras i riktlinjerna.
Riktlinjer för beredning av motioner
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag på riktlinjer för beredning av motioner.
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag på riktlinjer för beredning av motioner.
I riktlinjerna framgår vad som finns reglerat i kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning om motioner samt en beskrivning av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens olika ansvarsområden vid
besvarande av en motion.
I riktlinjerna finns också förslag på hur en motion besvaras av kommunstyrelsen,
nämnderna och bolagen samt bedömningsgrunder för densamma.

Sida 5 av 7

Kommunstyrelsen beslutar
Remissvar – En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
Kommunstyrelen beslutar att sända reviderat yttrande daterat den 13 oktober 2015
till finansdepartementet som svar från Varbergs kommun.
Varbergs kommun har fått möjligheten att svara på remissen En kommunallag för
framtiden (SOU nummer är 2015:24). Remissen avser en omarbetning av kommunallagen. Remissvar ska lämnas till Finansdepartementet senast den 30 oktober
2015.
Remissvar – Förslag till regional planering – ökad samordning och bättre
bostadsförsörjning (SOU 2015:59)
Kommunstyrelsen beslutar att sända reviderat yttrande daterat den 13 oktober
2015 till Näringsdepartementet som svar från Varbergs kommun.
Regeringen beslutade 2013 att tillsätta en parlamentarisk kommitté vid namn
Bostadsplaneringskommittén, för att utreda och vid behov föreslå sådana förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet. Kommittén har
nu avlämnat sitt slutbetänkande; En ny regional planering – ökad samordning och
bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59). Näringsdepartementet har översänt
slutbetänkandet till Varbergs kommun för möjlighet att lämna synpunkter.
Remissvar – Förslag till regional bredbandsstrategi för Halland 2015-2020
Kommunstyrelsen beslutar att
 överlämna yttrande daterat den 1 oktober 2015 till Region Halland som svar
från Varbergs kommun
 ekonomiska konsekvenser för att uppfylla strategins intentioner ska behandlas
i ordinarie budgetberedning
Region Halland har som en del av det regionala tillväxtarbetet tagit fram ett förslag till regional bredbandsstrategi för Halland 2015-2020. Ett utbyggt bredband
ses som en av grundförutsättningarna för att Halland ska bli en mer attraktiv, konkurrenskraftig och inkluderande region 2020 än 2014, såväl på landsbygden som i
staden.
Etablering av nyanlända
Kommunstyrelsen beslutar att
 inrätta en funktion för mottagning och inkludering med placering på kommunstyrelsens förvaltning
 kostnaden för år 2015, 150 tkr och för år 2016, 850 tkr belastar
kommunstyrelsens ofördelade medel
 kostnaden avräknas mot finansering via pågående och eventuellt kommande
projekt
 därefter undersöka möjligheten till finansiering via det statliga schablonbeloppet.
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På uppdrag av kommundirektören och förvaltningscheferna på socialförvaltningen
och barn- och utbildningsförvaltningen har en arbetsgrupp med representanter
från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, Centrum för Livslångt Lärande, CLL, överförmyndarenheten, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och kommunstyrelsens förvaltning arbetat med ta fram modeller och förslag
för att öka samordningen kring mottagning och inkludering av nyanlända. Det
strategiska arbetsmarknadsrådet har varit styrgrupp för arbetet.
Budget 2016, plan 2017-2018, Varbergs kommun
Kommunstyrelsen beslutar att
 ge i uppdrag till kommundirektören att tydliggöra principerna för kommunikation av internpriser mellan servicenämnden och köpande nämnder i kommande budgetarbete.
Räntestrategier inom internbanken
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna räntestrategier avseende
Varbergs Stadshus AB, Varberg Energi AB, Varbergs Bostads AB, Varbergs Fastighets AB samt Varberg Vatten AB.
I reviderad Finanspolicy, den 24 februari 2015, förtydligades ansvarfördelningen
så att ansvar och mandat följer varandra i strukturen. Kommunen som ägare
ansvarar för att tillgodose kapitalförsörjningen medan respektive dotterbolag
arbetar fram egna räntestrategier utifrån bolagets nuvarande och framtida behov.
Föreslagna räntestrategier är antagna och godkända i respektive dotterbolags samt
moderbolagets styrelse. Arbetet med att ta fram räntestrategierna har skett i nära
samarbete med ekonomikontoret samt vår oberoende finansiella rådgivare AGL.
Planeringsförutsättningar för program – Östra Träslövsläge – Gamla Köpstad
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna huvudinriktningarna för planprogram enligt tjänsteutlåtande daterat
den 5 februari 2015.
 beställa planprogram av byggnadsnämnden enligt framtaget förslag i tjänsteutlåtande daterat den 5 februari 2015
 betona vikten av att öka exploateringsgraden på lämpliga områden inom planprogrammet.
Kommunstyrelsen har den 24 februari 2015, § 30, beslutat att godkänna ändrad
omfattning och innehåll av tidigare beställda planprogram för Östra Träslövsläge –
Gamla Köpstad samt att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att leda och samordna arbetet och betona vikten av att öka exploateringsgraden på lämpliga områden
inom planprogrammet.

Naturvårdsavtal för kustheden på fastigheten Bua 10:248
Kommunstyrelsen beslutar att teckna ett femårigt naturvårdsavtal med Länsstyrelsen i Hallands län avseende kustheden på fastigheten Bua 10:248.
Länsstyrelsen i Hallands län önskar teckna ett femårigt naturvårdsavtal med
Varbergs kommun avseende kustheden på den kommunägda fastigheten Bua
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10:248. Syftet med avtalet är att Länsstyrelsen ska restaurera och sköta området så
att kusthedens höga biologiska värden bevaras och förstärks.
Överenskommelse om Kattegatts kustvattenråd
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna överenskommelsen om Kattegatts kustvattenråd
 utse Stefan Edlund (MP) som ordinarie representant och Ewa Klang (S) som
ersättande representant till rådslag med Kattegatts kustvattenråd.
Den 29 april 2015 bildades Kattegatts kustvattenråd under ett rådslag i Halmstad.
Varbergs kommun deltog då och undertecknade en avsiksförklaring att ingå som
en av basfinansiärerna i kustvattenrådet.
Samverkansavtal – utveckling av besöksnäringen i Halland
Kommunstyrelsen beslutar att teckna samverkansavtal för utveckling av
besöksnäringen i Halland.
Ett samverkansavtal gällande utvecklingen av besöksnäringen i Halland har tagits
fram av kommunerna i Halland, Region Halland och besöksnäringen. Parterna är
överens om att en djupare samverkan mellan de olika aktörerna inom besöksnäringen är en förutsättning för en fortsatt god utveckling inom området.
Syftet med samverkansavtalet är att tydliggöra Region Hallands och de halländska
kommunernas gemensamma politiska vilja samt den övergripande inriktningen för
utveckling av besöksnäringen de kommande åren. Avtalets syftar också till att
tydliggöra parternas roller och ansvar avseende besöksnäringsutveckling i
Halland.
Ansökan om bidrag till PS-musikal 2016
Kommunstyrelsen beslutar att
 lämna bidrag med 110 tkr till 2016 års PS-musikal
 bidraget belastar kommunstyrelsens konto för ofördelade medel
 ställa förlustgaranti för PS-musikalen år 2016 med maximalt 100 tkr
 fatta nytt särskilt beslut om finansiering i det fall förlustgarantin behöver
infrias.
En ansökan har inkommit från ideella föreningen Intresseföreningen PS-musikalerna med en budget för musikalen 2016. Föreningen ansöker om bidrag med
110 tkr och dessutom en förlustgaranti på 100 tkr avseende 2016 års PS-musikal.
Ansökan om bidrag 2016 – Bris region Väst
Kommunstyrelsen beslutar att
 bevilja Bris Region Väst ett bidrag på 40 tkr för år 2016
 kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
Bris Region Väst har lämnat en ansökan om bidrag till sin verksamhet för år 2016.
Ansökan gäller ett bidrag på 127 570 kronor, vilket är 10 kronor per barn boende i
Varbergs kommun.

