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Ks § 147

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna ändring i dagordning enligt följande
- ärende 7, Uppdrag om fördjupad översiktsplan för Väröbacka, tas
som första ärende.
- ärende 17, Yttrande angående förslag till nationell havsplan för
Västerhavet, tas som andra ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens dagordning för sammanträde 26 juni 2019 ändras
enligt ovanstående.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0299

Uppdrag om fördjupad översiktsplan för
Väröbacka
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Väröbacka
2. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att parallellt med
framtagande av fördjupad översiktsplan för Väröbacka undersöka
förutsättningarna för detaljplaneläggning enligt beslutade positiva
planbesked på området väster om järnvägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Charlotte Stenkil (M), Tobias Carlsson (L), Morgan Börjesson (KD)
och Lena Språng (C) föreslår
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Väröbacka
2. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att parallellt med
framtagande av fördjupad översiktsplan för Väröbacka undersöka
förutsättningarna för detaljplaneläggning enligt beslutade positiva
planbesked på området väster om järnvägen.

Beslutsordning
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på Ann-Charlotte Stenkils
(M) med fleras förslag och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Väröbacka är en av kommunens serviceorter, där det ska planeras för en ny
station på Västkustbanan samt en stor mängd nya bostäder. Varbergs
kommun, Trafikverket och Region Halland är överens om att påbörja
planering för en ny station i Väröbacka, med inriktningen att trafikstart ska
ske 2026. För att möjliggöra för detta krävs olika typer av förberedande
planering, där ett viktigt och inledande skede blir att utreda lämpligt
stationsläge.
Trafikverket har under 2018 utrett vilka stationslägen som är lämpliga ur
ett järnvägstekniskt perspektiv. Utredningen resulterade i två möjliga lägen,
varav inget av dem är det utpekade läget i kommunens fördjupade
översiktsplan för Norra kusten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Stationens läge i Väröbacka har stor betydelse för den fortsatta
bebyggelseutvecklingen och för tillgängligheten till det övergripande
transportnätet. Den fördjupade översiktsplanen för Norra kusten är på en
övergripande nivå och ger inte tillräcklig vägledning för nästa steg i
planprocessen. Av flera anledningar finns det därför behov av att ta fram en
ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka, där ett första steg är att utreda
lämpligt stationsläge.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 juni 2019, § 278.
Beslutsförslag, 4 juni 2019.
PM Värö station 31 januari 2019.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att en ny fördjupad översiktsplan tas
fram för Väröbacka. Planen ska vara på en sådan detaljerad nivå att det ska
vara möjligt att gå direkt på detaljplaneläggning. En ny fördjupad
översiktsplan för Väröbacka kommer att ersätta den fördjupade
översiktsplanen för Norra kusten inom berört geografiskt område. Som ett
första steg i arbetet behöver en stationslägesutredning tas fram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
Hamn- och gatunämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Vatten & Miljö i Väst AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0418

Svar på remiss om nationell havsplan för
Västerhavet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 5 juni 2019 avseende Havsplaner för
Sverige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Havs- och vattenmyndigheten har, utifrån EUs ramdirektiv för
havsplanering, tagit fram förslag till nationella havsplaner för Sveriges tre
havsområden: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Varbergs
kommun ingår i havsplanen för Västerhavet.
Havsplanerna ska ge vägledning så att Sveriges havsområden används till
det de är mest lämpade för med avseende på läge, beskaffenhet och de
behov som finns i samhället. Syftet är att bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling av havsmiljön.
De nationella havsplanerna har under våren-sommaren 2019 varit på
samråd. Nu ges kommuner, myndigheter, verksamhetsutövare och andra
intressenter möjlighet att yttra sig över granskningsversionerna av
havsplanerna samt på miljökonsekvensbeskrivningen. I slutet av 2019
kommer förslagen till havsplaner att lämnas till regeringen för beslut.
Varbergs kommuns yttrande i samrådsskedet behandlade behovet av att
tydliggöra den nationella havsplanens roll gentemot kommunens planering
enligt plan- och bygglagen, överlappande riksintressen och tillkommande
användningar. Kommunen ifrågasatte även havsplanens ambitionsnivå för
att nå god status i havsmiljön.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 juni 2019, § 284.
Beslutsförslag 31 maj 2019.
Yttrande daterat 5 juni 2019.
PM – Havsplanens roll, planförslag och konsekvenser.
Granskningsunderlag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Övervägande
Varbergs kommun har deltagit i samrådsskedet av den nationella
havsplanen och lämnat skriftligt yttrande på tidigare version av havsplan
för Västerhavet. Detta granskningsyttrande fokuserar på de områden där
kommunen tidigare lämnat synpunkter, med utgångspunkt från hur dessa
bemötts i granskningsversionen av havsplanen.
Mindre justeringar har gjorts i den del av granskningsversionens plankarta
som berör Varbergs kommun. Områdesavgränsningar för N-områdena har
justerats och överensstämmer i granskningsversionen med befintliga
Natura 2000-områden. Områdena Lilla Middelgrund och Morups bank har
sammanfogats och ett område, Glommaryggen, har tagits bort. Huvuddelen
av havsområdet är liksom i samrådsversionen utpekat som Generell
användning.
Varbergs kommun bedömde i samrådsskedet att havsplanen i dess
nuvarande utformning är alltför inriktad på nuvarande användningar,
vilket begränsar havsplanens roll som verktyg för att uppnå god status i
havsmiljön. Detta framgår i miljökonsekvensbeskrivningen som anger att
de sammantagna positiva miljökonsekvenserna av havsplanens förslag blir
små i Västerhavet. Kommunens synpunkt kvarstår därmed. Det är viktigt
att havsplanens konsekvenser och tillämpning utvärderas för att ge
möjlighet till en mer progressiv havsplanering inför nästa planperiod. Det
är även viktigt att det sker fortsatt kunskapsinhämtning om havsmiljön och
dess påverkanskällor som grund för kommande avvägningar och
utpekanden, inte minst när det gäller påverkan från kustområdet.
I stora delar av Varbergs kommuns havsområde bedöms två eller flera av
användningarna natur, yrkesfiske, sjöfart och rekreation kunna
samexistera. För att hitta långsiktigt hållbara lösningar för samexistens
anser Varbergs kommun att förslagen om samexistens bör utvärderas och
vid behov justeras i samverkan mellan berörda sektorsmyndigheter. På så
sätt kan de bästa avvägningarna för havsmiljö och havsbaserade näringar
uppnås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Havs- och vattenmyndigheten

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0248

Försäljning av fastighet - del av Skedeskamma
1:11
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta anbud 2, Industriunderhåll AB, som vinnande anbud att få köpa
del av fastighet Skedeskamma 1:11
2. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att upprätta köpeavtal och
fullfölja försäljningen till ett pris om 1 250 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Jana Nilsson (S), Ann-Charlotte Stenkil (M) och Lena Språng (C) föreslår
bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Efter redovisat uppdrag om utvecklingsförslag för Karl Gustav, beslutade
kommunstyrelsen 27 november 2018, § 243, att ge kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att fullfölja försäljning av skolan i Karl Gustav på ett
sätt som gagnar bygdens utveckling.
Samhällsutvecklingskontoret upprättade en annons under april 2019 för
försäljning av skolan i Karl Gustav, som har publicerats i Hallands Nyheter,
Varbergs Posten och på kommunens hemsida. De som fann intresse av att
köpa skolan fick lämna ett skriftligt anbud med en beskrivning av vilket
ändamål man tänkt nyttja fastigheten för.
Tre anbud kom in:
• anbud 1, på 295 000 kronor, med huvudsakligt ändamål om
lägenheter samt förskoleverksamhet.
• anbud 2, på 1 250 000 kronor, med ändamål för åtta
övernattningsrum med självhushåll, två lägenheter, samt lokal för
förskola alternativt företagslokal.
• anbud 3, på 550 000 kronor, med ändamål för lägenheter

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 29 maj 2019.
Anbud 1 – Hendel Bengtsson.
Anbud 2 – Industriunderhåll AB.
Anbud 3 – Andersson & Ljungblad.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

8

Övervägande
Skolan i Karl Gustav står idag tom och underhålls av serviceförvaltningen.
Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på de förslag som kommit in om
byggnadens framtida ändamål.
Samhällsutvecklingskontoret anser att anbud 2 – Industriunderhåll AB, har
ett förslag som stämmer väl in på kriteriet att försäljning av skolan i Karl
Gustav ska ske på ett sätt som gagnar bygdens utveckling.
Industriunderhåll AB är ett företag med lokal anknytning till bygden och
det är positivt att kunna främja näringslivsutveckling på landsbygd.
Anbudet är väl genomarbetat och redogör för tre tänkta ändamål som är
anpassade utifrån hur byggnaden ser ut. Samhällsutvecklingskontoret anser
att ändamålen som utgör lägenheter och övernattningsrum är ett bra
komplement till det utbud av boendeformer som finns på orten idag.
Byggnaden har tidigare använts som boende till ensamkommande
ungdomar och lokalen är delvis redan anpassad till boende.
Industriunderhåll AB anger i sitt anbud att det finns en god grund för
underlag till övernattningsrum, bland annat för sin egen personal och
entreprenörer för framtida projekt runt omkring i Varberg. Förslaget
medger även möjlighet för Industriunderhåll AB att erbjuda sin personal
inom lokalvård och fastighetsskötsel utökade arbetstillfällen.
I anbudets förslag presenteras möjlighet till förskola/kooperativ, alternativt
företagslokal. Vad gäller förskoleverksamhet i Karl Gustav har förskole- och
grundskolenämnden tidigare gjort bedömningen att behovet ryms med de
resurser som finns tillgängliga i Kungsäter. Det är dock inte något som
motsäger en eventuell etablering av en kooperativ verksamhet.
Skolan i Karl Gustav ligger idag utanför detaljplanelagt område.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Industriunderhåll AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0161

Finansiering av framdragning av elförsörjning
till laddning av elbussar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ersätta Varberg Energi AB för kostnaden för framdragning av tillräcklig
strömtillförsel till Kardan 4 för laddning av tre elbussar
2. godkänna att högst 300 000 kronor exklusive moms avsätts för
framdragning av strömtillförsel. Medel tas från kommunstyrelsens
ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Hallandstrafiken har genomfört en upphandling av busstrafik i
kommunerna Laholm, Hylte, Halmstad, Falkenberg och Varberg.
Hallandstrafiken har tilldelat trafikföretaget Nobina avtalen för
trafikåtagande A1 och A2, vilka omfattar stadsbusstrafik och
regionbusstrafik i huvudstråken. Avtalet träder i kraft i juni 2020.
Upphandlingen innehåller en option att driva 25 procent av
stadsbusstrafiken i respektive kommun med helelektrifierade bussar.
Region Halland har för avsikt att utlösa optionen i samtliga kommuner och
ansvara för kostnaden för eldrift under hela avtalstiden.
För att köra 25 procent av stadsbusstrafiken med eldrift behövs i Varberg
tre bussar. Bussarna ska laddas på depå. Respektive kommun är ansvarig
för att det finns tillräcklig strömförsörjning till de depåer som Nobina valt
att använda. I Varberg är det vid Kardanvägen 4.
Enligt Varberg Energi är anslutningsavgiften och kostnaden för grävning
uppskattad till 300 000 kr exklusive moms. Detta baserat på ett underlag
om 3 stycken 80 kW ladd uttag som samtidigt ska kunna ladda bussarna så
rör det sig som ca 375 A.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 juni 2019, § 283.
Beslutsförslag 7 juni 2019.
Information om eloption, Hallandstrafiken 28 maj 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Övervägande
Möjligheten med elbussar i stadstrafiken förstärker den redan starka
miljöprofilen i den upphandlade stadsbusstrafiken. Det bidrar även till
minskat buller från bussarna i stadsmiljön. Genom att utnyttja optionen för
elbussar får Varberg en kollektivtrafik i framkant och möjligheter till en
ännu bättre stadsmiljö. Mot bakgrund av detta är engångskostnaden för att
få kapacitet till laddningen att anses som en god investering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hallandstrafiken
Region Halland
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0522

Förstudierapport Stenens förskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna genomförd förstudie gällande Stenens förskola, objekt 32345,
med tillägget att budgeten för den konstnärliga gestaltningen höjs till
500 000 kronor. Detta innebär att den totala kostnaden för projektet
utökas till 64 457 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Jana Nilsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 28 augusti 2018, § 161, om start för förstudie
för förskola på området Stenen i Tvååker som ersättning för Snickerns
förskola och Centralskolan. Stenens förskola kommer att ha plats för 160
barn.
Layouten för förskolan har tagits fram utifrån de ramhandlingar som
tillhandahållits av serviceförvaltningen och förskole- och
grundskoleförvaltningen med godkända avsteg för att få ett bättre flöde och
komma ner i ytor. Den framtagna layouten för förskolan är tänkt att
fungera som mall för de förskolor som ska byggas framöver och är byggd i
sektioner, vilket innebär att det är möjligt att utifrån layouten bygga en
större eller mindre förskola när så behövs med små justeringar.
Byggnationen planeras vara klar i februari 2021 förutsatt att projektering
kan starta inom kort.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 4 juni 2019, § 251.
Beslutsförslag 16 maj 2019.
Förskole- och grundskolenämnden 13 maj 2019, § 48.
Förstudierapport daterad 16 april 2019.
Kommunstyrelsen 28 augusti 2018, § 161.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag

Justerandes signatur

Förskole- och grundskolenämnden
Servicenämnden
Varbergs Fastighets AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0303

Energi- och klimatstrategi för Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram förslag till Energioch klimatstrategi för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Parter på olika
nivåer; internationellt, nationellt, regionalt och lokalt, har ett ansvar att
arbeta med hur man kan bidra till att de fastställda energi -och
klimatpolitiska målen uppnås.
Det finns behov av att på kommunal nivå ytterligare sätta fokus på energioch klimatfrågorna med sikte på framtiden. I Halland pågår arbete med en
regional energi- och klimatstrategi som länsstyrelsen ansvarar för att ta
fram. I andra kommuner i Halland har kommunala strategier tagits eller
håller på att tas fram.
Inom energi- och klimatområdet finns det behov av att på kommunal nivå
peka ut riktningen för arbetet inom kommunkoncernen, identifiera
utmaningar i Varberg, sätta ambitioner och formulera åtgärder.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 juni 2019, § 279.
Beslutsförslag 7 juni 2019.

Övervägande
Enligt inriktningar i Varbergs kommuns hållbarhetsmål, antagna 2017 av
kommunfullmäktige, ska Varberg visa vägen i hållbarhetsarbetet. Målbilder
inom hållbarhetsmålen som berör klimat och energi är:
• i Varbergs kommun ger maten minsta möjliga påverkan på ekosystem
och klimat
• i Varberg minimeras klimatpåverkan från resor och transporter
• Varbergs kommun utmärker sig inom effektiv energianvändning och
stimulera energismarta livsstilar
• våra konsumtionsmönster rättar sig efter naturens resurser och
kretslopp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Hållbarhetsmålen är en viktig utgångspunkt för strategiarbetet. Strategin
fokuserar på begränsning av utsläpp av växthusgaser. I strategin föreslås
kommun fastställa ambitioner och strategier/åtgärder. Målåret föreslås
vara 2030 vilket ger en långsiktighet i arbetet.
Den nya strategin ska behandla kommunen både som geografisk yta och
kommunen som organisation. Energi- och klimatstrategin ska vid
antagandet ersätta två dokumenten inom energiområdet:
• Strategi för energieffektivisering 2010–2020, antagen av
kommunfullmäktige 2012. Kommunstyrelsen gav den 26 februari 2019
kommunstyrelsens förvaltning att under 2019 revidera Strategi för
energieffektivisering.
• Energiplan för Varbergs kommun, antagen av kommunfullmäktige
2001.
Samhällsutvecklingskontoret har valt att behandla energi- och klimatfrågor
i samma dokument och att benämna dokumentet energi- och klimatstrategi
eftersom en strategi, enligt kommunens indelning i styrdokument,
beskriver inriktningar och prioriteringar för att nå önskat resultat i
måluppfyllelse och policyer.
Arbete beräknas pågår 2019–2020 och att strategin antas 2020. Strategin
tas fram i samarbete med berörda förvaltningar och bolag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0489

Policy och riktlinjer för interna
tjänsteleveranser, Facility management i
Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta Policy och beslutsmodell för interna tjänsteleveranser, Facility
management i Varbergs kommun.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt ovan,
1. anta riktlinjer och urvalsmodell för interna tjänsteleveranser, Facility
management i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Uppdraget att skriva fram policy och riktlinjer kommer ur ett
kommungemensamt generellt behov av tydlighet, transparens, effektivitet
och enkelhet i arbetet med interna stödprocesser.
Serviceförvaltningen med flera som levererar interna tjänster behöver
tydlighet och enkelhet som leverantör, fackförvaltningarna behöver det som
kunder/användare och kommunstyrelsen behöver det i sitt uppdrag med
ledning och samordning av kommunens arbete.
Policydokumentet innehåller en beslutsmodell och riktlinjerna innehåller
en modell för urval av tjänsterna. Även om det idag mestadels är
serviceförvaltningen som levererar interna tjänster så finns det även andra
delar av kommunen som ibland är leverantörer. Policy och riktlinjer gäller
därför alla interna tjänsteleveranser, oavsett vem som utför dem.
Leveransen och utförandet av de interna tjänsterna/servicen, eller Facility
management, ska underlätta för organisationen att fortsätta leverera god
kommunal service och myndighetsfunktion till invånare, näringsliv och
besökare i Varbergs kommun.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 juni 2019, § 277.
Beslutsförslag 3 juni 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Policy och beslutsmodell för interna tjänsteleveranser, Facility management
i Varbergs kommun.
Riktlinjer och urvalsmodell för interna tjänsteleveranser, Facility
management i Varbergs kommun.

Övervägande
Projekt-/processledningen i framtagandet har delats mellan
kommunstyrelsens förvaltning och serviceförvaltningen. Övriga
förvaltningar har getts stor möjlighet till medverkan och påverkan i en
referens-/projektgrupp bestående av förvaltningens representanter på
motsvarande avdelningschefsnivå. För att lyfta kommunens arbete och
underlätta jämförelser med och lärdomar från andra kommuner har även
externt processtöd anlitats.
Processen framåt innehåller återkommande möjlighet till uppdatering av
tjänstepaketet. Utöver de ordinarie rutinerna med
leveransöverenskommelser och kontaktvägar mellan serviceförvaltningen
och övriga så tillkommer ett forum med referens/specialistgrupper som en
viktig kanal för interna service- och tjänstefrågor.
Efter intern remiss framgår att samtliga nämnder och bolag ser positivt på
föreslagna riktlinjer och policy samt på processen. En generell uppfattning
är att möjligheten till delaktighet och god transparens gjort att man kunnat
påverka och vara med i utformning och diskussioner. Hamn- och
gatunämnden har en avvikande uppfattning och avstyrker förslaget.
Det finns även en stor enighet i att delaktigheten, transparensen och
dialogen bör fortsätta framåt i det löpande arbetet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 155

Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

16

Dnr KS 2019/0294

Kommunstyrelsens nämndsmål 2020–2023
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta nämndsmål för kommunstyrelsen 2020–2023.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Varbergs kommun har en styrmodell som anger hur fullmäktige och
nämnder ska arbeta med mål, ekonomi, kvalitet och uppföljning, vilken
antogs av kommunfullmäktige i december 2018. Styrmodellen bygger på
mål- och resultatstyrning. Det innebär att fullmäktige vid varje ny
mandatperiod beslutar om strategiska målområden och prioriterade mål
som anger den politiska viljeinriktningen för kommunkoncernen som
helhet den kommande fyraårsperioden. Utgångspunkten är kommunens
gemensamma vision om Varberg som Västkustens kreativa mittpunkt.
Utifrån de gemensamma strategiska målområdena och prioriterade målen
samt grunduppdraget beslutar sedan varje nämnd om egna mål som ska
bidra till utveckling och måluppfyllelse inom fullmäktiges strategiska
målområden och prioriterade mål. Detta gäller även kommunstyrelsen.
Nämndsmål för kommunstyrelsen
1. Leda och samordna för måluppfyllelse

Kommunstyrelsen ska på ett tillitsfullt sätt leda och samordna
kommunkoncernens arbete så att måluppfyllelse uppnås inom samtliga
av kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål.
En grundpelare i arbetet ska vara att stimulera samarbete inom
kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ska arbeta för tydlighet i
mandat och gränsdragningar. Detta gäller både det egna arbetet och
inom kommunkoncernen i stort. Kreativitet ska stimuleras på alla
nivåer i organisationen och är en förutsättning för att nå måluppfyllelse.
2. Hållbarhet i fokus

För att möta kommunfullmäktiges politiska ambition om ett hållbart
Varberg ska kommunstyrelsen under kommande mandatperiod arbeta
med särskilt fokus på hållbarhet för hela kommunkoncernen. Arbetet
ska präglas av nytänkande och ett innovativt förhållningssätt.
Kommunstyrelsen ska vara ett föredöme i hållbarhetsarbetet både i sin
roll att leda och samordna men också i det egna hållbarhetsarbetet inom
förvaltningen. Samarbetet inom kommunkoncernen ska utvecklas och
särskilt fokus ska läggas på arbete med cirkulär ekonomi.
Justerandes signatur
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3. Ett livskraftigt näringsliv och kommunen som stark destination

Kommunstyrelsen ska utveckla en långsiktig planering som stärker
förutsättningarna för både näringslivet och kommunen som stark
destination. Genom tydlighet i planeringen och strategisk beredskap
vad gäller markinnehav ska kommunen ligga steget före och ge
förutsättningar för utveckling i hela kommunen. Kommunen ska vara
en tydlig och tillgänglig samarbetspartner med bästa möjliga
bemötande och service. Genom den långsiktiga planeringen erbjuder
Varberg en proaktivitet och leveransförmåga som attraherar både
företag och besökare. I Varbergs kommun ges förutsättningar både för
ett livskraftigt näringsliv och ett gott liv.
4. Nytänkande och utveckling i roll och uppdrag

För att bli en organisation som utmärks av utveckling och förnyelse
krävs att kommunstyrelsen är nytänkande och utvecklas både i sin roll
och i sina uppdrag. Kommunstyrelsen ska arbeta för en tillitsbaserad
styrning. Medarbetare ska uppmuntras till innovation och förvaltningen
ska stimulera en aktiv förbättringskultur. Det ska finnas en öppenhet
för att även misstag kan bidra till utveckling. Verksamhetsutveckling
ska ske genom nya arbetssätt och ökad grad av digitalisering. En viktig
prioritering ska vara att skapa ett hållbart arbetsliv så att såväl
förvaltningen som kommunkoncernen stärker sin roll som attraktiv
arbetsgivare.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 juni 2019, § 281.
Beslutsförslag 31 maj 2019.

Övervägande
Väl underbyggda mål som pekar ut de strategiskt viktigaste områdena som
kommunstyrelsen ska prioritera och arbeta med är en viktig grund för en
effektiv styrning. Detta ligger sedan till grund för både prioriteringar och
uppföljning.
Kommunstyrelsens nämndsmål är utarbetade med utgångspunkt från
kommunfullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål samt
kommunstyrelsens grunduppdrag. Målen bedöms fånga de mest väsentliga
delarna i grunduppdraget och prioriteringarna i fullmäktiges mål och
inriktning. Den sammantagna bedömningen är att kommunstyrelsens mål
bidrar till måluppfyllelse inom kommunfullmäktiges strategiska
målområden och prioriterade mål.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på kommunstyrelsens förvaltning
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Dnr KS 2019/0302

Medarbetardagar 2019 samt visionsmaterial
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. avsätta upp till 1 500 000 kronor för visions- och medarbetardagar
2019 att belasta kommunstyrelsens ofördelade medel 2019
2. avsätta upp till 200 000 kronor för andra visionsaktiviteter att belasta
kommunstyrelsens ofördelade medel 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Olle Hällnäs (SD), Erland Linjer (M), Morgan Börjesson (KD) och Turid
Ravlo Svensson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 15 november 2011, § 168, om Varbergs
Vision – Västkustens kreativa mittpunkt. Därefter gjordes ett antal
aktiviteter och kommunikationsinsatser för att implementera och göra
visionen känd internt i kommunorganisationen och externt till medborgare,
företag och föreningar. En återkommande aktivitet har varit att anordna
Visions- och medarbetardagar i närheten av datumet för
kommunfullmäktiges beslut, 15 november.
De visionsdagar som hittills anordnats har haft lite olika innehåll och
teman. Genomgående har det handlat om att lyfta fram och
uppmärksamma det kreativa och visionsdrivande arbete som pågår runt om
i kommunens verksamheter. Dessutom har de nominerade och vinnarna till
årets medarbetarpriser uppmärksammats.
Vid förra tillfället, 2016, inbjöds alla medarbetare till visionsdagar med
julbord. Något som var mycket uppskattat, inte minst för att det blev ett
lika och gemensamt för alla, tack för årets arbetsinsats från arbetsgivaren.
Cirka 4 000 medarbetare deltog.
De två senaste åren har det inte varit någon satsning på gemensamma
visions- och medarbetardagar. Nominerade och vinnare till kommunens
medarbetarpriser har bjudits på lunch.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 juni 2019, § 286.
Justerandes signatur
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Beslutsförslag 4 juni 2019.

Övervägande
Förslag om gemensamt julfirande/medarbetardagar 2019 föreslås av flera
anledningar:
• Ett gemensamt julfirande – lika för alla!
• Att vara en final och kick-off för visionsarbetet 2018 – 2019
• Vara arbetsgivarens tack till medarbetarna
• Skapa vi-känsla och stolthet hos medarbetarna
Förvaltningen bedömer att minst 4 500 medarbetare kommer att delta.
Förvaltningar och deltagande bolag delfinansierar kostnaden, resterande
kostnad behöver finansieras.
Visionsgruppen har arbetat fram ett antal processverktyg som ska
underlätta för cheferna att leda arbetet med medarbetarnas återbesök av
visionen. Kostnader för produkt- och tryckkostnad behöver finansiering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och bolag
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2018/0209

Vikarierande dataskyddsombud
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. utse Marinette Edlund till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från
och med 1 juli 2019 till och med 30 juni 2020
2. uppmana respektive nämnd och bolag att utse Marinette Edlund till
dataskyddsombud för sin verksamhet från och med 1 juli 2019 till och
med 30 juni 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Respektive nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska
varje nämnd utse ett dataskyddsombud. För närvarande är Kerstin
Glittmark dataskyddsombud för Varbergs kommuns nämnder och bolag.
Kerstin Glittmark kommer att vara föräldraledig från och med 1 juli 2019
och i hennes frånvaro kommer Marinette Edlund att vara
dataskyddsombud.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 juni 2019, § 285.
Beslutsförslag 10 juni 2019.

Övervägande
Kommunkansliet föreslår kommunstyrelsen besluta utse Marinette Edlund
till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 1 juli 2019 till och
med 30 juni 2020 samt uppmana respektive nämnd och bolag att utse
Marinette Edlund till dataskyddsombud för sin verksamhet från och med 1
juli 2019 till och med 30 juni 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Datainspektionen
Samtliga nämnder
Marinette Edlund
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Dnr KS 2019/0314

Tillförordnade kommundirektörer sommaren
2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. utse följande direktörer till tillförordnad kommundirektör under
angivna veckor:
Stefan Tengberg vecka 27–28, 30
Josefin Selander vecka 29
Kristina Hylander vecka 31
Martin Andersson vecka 32.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören kommer att vara ledig veckorna 27–32 och därmed
behöver kommunstyrelsen utse tillförordnade kommundirektörer för dessa
veckor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 juni 2019, § 282.
Beslutsförslag 7 juni 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Tillförordnade kommundirektörer
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 159

Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

22

Dnr KS 2019/0256

Revidering av reglemente för Patientnämnden i
Halland
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, under
förutsättning att övriga kommuner i Halland fattar likalydande beslut,
1. godkänna Reglemente för Patientnämnden Halland
2. reglementet gäller från och med 1 januari 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Patientnämnden i Halland är en gemensam nämnd för de halländska
kommunerna, och har således ett gemensamt reglemente. Nu behöver
reglementet revideras.
Revidering av Patientnämndens reglemente innehåller utöver
formaliaändringar följande förändringar:
- § 2 Patientnämndens ska i sitt arbete särskilt beakta intentionerna i
FN:s 98onvention om barns rättigheter. Detta innebär bland annat
att om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta
barnets bästa.
Ny lydelse: Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt
beakta barnets bästa.
- § 4 Patientnämnden har rätt att inom den tid nämnden bestämmer
infordra de uppgifter, erhålla de upplysningar och det biträde som
patientnämnden behöver. Patientnämnden har vidare rätt att få
information om vilka åtgärder som vidtagits i olika ärenden eller
med anledning av dessa.
Ny lydelse: Vårdgivaren är skyldig att bistå nämnden i den
utsträckning som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sitt
uppdrag enligt 2 § första stycket lagen (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården.
- § 5 Genom avtal med Regionkontoret köper nämnden administrativt
stöd. Tjänster och omfattning regleras i särskilt avtal.
Ingen ny lydelse, stryks helt.
- § 30 Nämnd får uppdra åt ledamot eller en anställd hos regionen att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Att beslutanderätten i vissa ärenden inte får delegeras
följer av 6 kap. 38KL. Ärenden, i vilka beslutanderätten delegerats,
får överlämnas till nämnd för avgörande om det finns särskilda skäl
för detta. Nämnd får delegera beslutanderätten till ordföranden eller
annan ledamot i nämnden i brådskande ärenden, där nämndens
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-06-25

23

avgörande inte kan avvaktas. Samtliga beslut, som fattats med stöd
av delegation, ska anmälas till nämnden som bestämmer i vilken
ordning detta ska ske. Brådskande delegationsbeslut av ordföranden
eller annan ledamot ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Respektive KF kan ej besluta detta.
Ingen ny lydelse, stryks helt.
Samtliga kommuner som ingår i den gemensamma nämnden
Patientnämnden Halland föreslås fatta likalydande beslut så att
reglementet kan tas upp för beslut i Region Halland under hösten 2019.
Reglementet förslås gälla från och med 1 januari 2020.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 4 juni 2019, § 252.
Beslutsförslag 15 maj 2019.
Reglemente för Patientnämnden Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0091

Redovisning av uppdrag om att skapa en
marknadsplats för kreativa och kulturella
näringar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av uppdrag om att skapa en marknadsplats för
kreativa och kulturella näringar, kommunfullmäktige 20 juni 2017, §
120, och finner det verkställt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

16 februari 2016 inkom en motion från Linda Berggren (S) där
kommunstyrelsen föreslogs utreda förutsättningar för en marknadsplats för
företagare inom kreativa och kulturella näringar. Motionen beskrev att man
önskade få utrett hur en stimulerande, social och kulturell miljö skulle
kunna utformas i befintliga utrymmen i Varberg. Kommunfullmäktige
beslutade 20 juni 2017, § 120, att bifalla den del av motionen som föreslog
att beskriven utredning skulle genomföras, och kommunstyrelsen gav
uppdraget till näringslivs- och destinationskontoret och Varbergs
Fastighets AB.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 juni 2019, § 280.
Beslutsförslag 22 oktober 2018.
Utredning om kreativa näringar.
Kommunfullmäktige 20 juni 2017, § 120.

Övervägande
Sammanfattningsvis är det viktigt att kommunen i framtida
samarbetsprojekt och i nätverk med kreativa näringar för en bra dialog för
att fortsätta samverka. Den förvaltningsövergripande KUB-gruppen
kommer att införa omvärldsbevakning samt verka för att stimulera ett
närmare samarbete mellan kommunens olika satsningar och
företag/kreatörer i stadskärnan. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar nu
med förstudie kring en inkubator för kreativa näringar i Varberg.
Rekommendationen är att frågan får leva vidare både genom KUBnätverket och den nya satsningen på inkubator genom kultur- och
fritidsförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2019/0307

Redovisning av verkställda beslut - maj 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna redovisning av verkställda uppdrag enligt Verkställda
uppdrag, 5 juni 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Som ett led i kommunens interna uppföljning och kontroll har
kommunkansliet sammanställt samtliga uppdrag som kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott gett och som har
verkställts.
Elva uppdrag har verkställts sedan senaste rapporteringen i december
2018. Fyra bifallna motioner har verkställts. Ett uppdrag föreslås avskrivas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 juni 2019, § 276.
Beslutsförslag 5 juni 2019.
Verkställda uppdrag 5 juni 2019.
Pågående uppdrag 5 juni 2019.

Övervägande
Kommunkansliet anser att bilagda uppdrag har verkställts och föreslår
därmed kommunfullmäktige att göra detsamma.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0470

Svar på motion om mer resurser till
Kulturskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avstyrka motionen med hänvisning till att det är en fråga för ordinarie
budgetprocess.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till motionen.

Lena Språng (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Linnea Sandahl (MP) har inkommit med motion där hon yrkar att
kulturskolan ska få mer resurser för att bland annat korta köerna till
instrument och andra kulturella ämnen.
Motionären påpekar att kulturskolan erbjuder ett stort utbud av aktiviteter
såsom dans, musik, bild och form och att detta är en viktig verksamhet av
flera anledningar. Varbergs kommun ska främja kreativitet och det är långa
köer till bland annat instrument. För att minska köerna vill motionären att
kulturskolan ska få mer resurser för att korta ned köerna.
Kultur- och fritidsnämnden har hanterat motionen genom beslut 24 april
2019 § 69 med följande övervägande:
Kreativt skapande oavsett konstform är en viktig del i ungas liv och är ett
bra verktyg för livslångt lärande. Kulturskolan i Varberg måste fånga
upp efterfrågan från unga att kunna ha en meningsfull fritid. Med tanke
på att Varbergs kommun växer och många står i kö för instrument så
vore en höjning av personalbudget en god investering för framtiden.
Bedömningen är dock att det inom nuvarande ram för kultur och
fritidsförvaltningen inte finns utrymme för en utökning av personal inom
kulturskolan.
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Kultur- och fritidsnämndens förslag är att avslå motionen, vilket också
kommunledningskontoret föreslår.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 maj 2019, § 242.
Beslutsförslag 9 maj 2019.
Kultur- och fritidsnämnden 24 april 2019, § 69.
Motion inkommen 30 april 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ks § 163

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 29 maj – 25
juni 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2019/0005–98
Markförvaltarens delegeringsbeslut 29 maj 2019 om yttrande över ansökan
om nybyggnad av komplementbyggnad mur inom fastigheten Fastarp
3:184.
Dnr KS 2019/0005–105
Markförvaltarens delegeringsbeslut 13 juni 2019 om yttrande över ansökan
om nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten Bua 10:273.
Dnr KS 2019/0005–106
Markförvaltarens delegeringsbeslut 14 juni 2019 om yttrande över ansökan
om nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten Tofta 4:10.
Dnr KS 2019/0005–107
Markförvaltarens delegeringsbeslut 14 juni 2019 om yttrande över ansökan
om ändrad användning, installation av hiss inom fastigheten Valen 3.
Dnr KS 2019/0005–108
Markförvaltarens delegeringsbeslut 14 juni 2019 om yttrande över ansökan
om bygglov för tillbyggnad av verksamhet inom fastigheten Tofta 8:17.
Dnr KS 2019/0298–1
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut 3 juni 2019 om
tillförordnad kommundirektör 6 – 9 juni 2019.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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