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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

26 september 2017

Datum då anslaget sätts upp

2 oktober 2017

Datum då anslaget tas ned

24 oktober 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Maria Svenningsson

Justerandes signatur
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Dnr KS 2017/0217

Delårsrapport för Varbergs kommun - januari till
augusti 2017
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. godkänna delårsrapport för Varbergs kommun januari till augusti 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har med underlag från nämnder och styrelser
sammanställt kommunens tertialrapport avseende årets första åtta
månader.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 13 september 2017.
Delårsrapport 2017 – Varbergs Kommun
Nämndernas inrapporterade underlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2017/0557

Redovisning av uppdrag - ökad utbildningstakt
av undersköterskor
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. godkänna redovisning av uppdrag om förslag på åtgärder för att öka
utbildningstakten av undersköterskor, kommunfullmäktige 23 maj
2017, § 103, genom strategiskt styrdokument inför budget 2018, och
anse uppdraget som slutfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2017, § 103, om ett strategiskt styrdokument, där det bland annat framgick att socialnämnden tillsammans
med barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen, genom
Centrum för Livslångt Lärande och personalutskottet, i samarbete med
fackliga organisationer skulle återkomma med förslag på åtgärder för att
öka utbildningstakten av undersköterskor.
Socialnämnden har fattat beslut om åtgärder för att öka utbildningstakten
av undersköterskor 31 augusti 2017, § 102. Bland annat kommer följande
aktiviteter att påbörjas:
- öka intresset för arbete inom vården genom att erbjuda praktik och
liknande
- utveckling av kompetensinsatser för ökade grundläggande kunskaper
för vårdbiträden
- utveckling av flexibla kompetensinsatser exempelvis genom
distansutbildning och lärlingsutbildning
- utveckling av kompetensinsatser för specialistundersköterskor inom
exempelvis demens och psykiatri
- utveckling av kompetensinsatser för legitimerad personal med fokus på
ökad koppling till forskning och avancerad vård och omsorg.
Uppdraget anses därmed som slutfört och socialnämndens beslut redovisas
härmed för kommunfullmäktige.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Beslutsunderlag
Beslutsförslag 18 september 2017.
Socialnämnden 31 augusti 2017, § 102.
Kommunfullmäktige 23 maj 2017, § 103.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0556

Redovisning av uppdrag – genomförande av
daglig fysisk aktivitet i skolan under skoltid
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. godkänna barn- och utbildningsnämndens redovisning av
förutsättningar för och förslag på genomförande av daglig fysiska
aktivitet i skolan, under skoltid enligt uppdrag från kommunfullmäktige
23 maj 2017 § 103, redovisat i strategiskt styrdokument inför budget
2018 och anse uppdraget som slutfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2017, § 103, fastställa strategiskt
styrdokument inför budget 2018. Barn- och utbildningsnämnden fick i
uppdrag att senast under september 2017, lämna förslag på åtgärder för
daglig fysisk aktivitet i skolan under skoltid.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett frågan och barn- och
utbildningsnämnden beslutade 28 augusti 2017, § 111, att till kommunfullmäktige översända förvaltningens förslag gällande daglig fysisk aktivitet
i skolan under skoltid.
I förslaget redovisas hur och när daglig fysisk aktivitet på skoltid kan
införas för olika åldersgrupper samt tillvägagångssätt och bedömda
kostnader.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 18 september 2017.
Barn- och utbildningsnämnden 28 augusti 2017, § 111.

Övervägande
Förvaltningen bedömer uppdraget är utfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 470

Sammanträdesprotokoll
2017-09-26

7

Dnr KS 2017/0558

Redovisning av uppdrag - åtgärder för att
utveckla mötesplatser för seniorer/äldre
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1.

godkänna redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på åtgärder för
att utveckla mötesplatser för seniorer/äldre, kommunfullmäktige 23
maj 2017 § 103 genom strategiskt styrdokument inför budget 2018, och
anse socialnämndens uppdrag som slutfört.
2. ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för en
flytt av verksamhetsansvaret för mötesplatser för seniorer/äldre från
socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att i samarbete med pensionärsorganisationerna ta fram förslag på
lokal för aktiva pensionärer av typen mötesplats Mölle i Falkenberg.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till beslutsförslag 19 september
2017.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
arbetsutskottet beslutar enligt Ann-Charlotte Stenkils (M) förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2017, § 103, fastställa strategiskt
styr- och budgetdokument inför mål och budget 2018. I styr- och budgetdokumentet gavs uppdrag till socialnämnden att senast under september
2017 lämna förslag på åtgärder för att utveckla mötesplatser och dess
verksamhet för seniorer/äldre.
Socialnämnden har 31 augusti 2017, § 103, behandlat uppdraget och
godkänt förvaltningens förslag på åtgärder och översända det till
kommunstyrelsen för vidare beredning. I redovisningen framgår att det
finns behov av att utveckla mötesplatser runt om i kommunen. För att
arbeta med det krävs utvecklande av koncept och innehåll, praktiskt stöd
samt en ekonomisk stimulans till utförare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunstyrelsen har 29 augusti 2017, § 195, beslutat att godkänna
hyresavtal, varigenom Varbergs kommun hyr en lokal av Lorensberg 20 i
Varberg AB, under tiden 1 oktober 2017 till 1 oktober 2020. Hyreskostnaden för oktober-december 2017 belastar kommunstyrelsens
oförutsedda medel och för åren 2018 till 2020 inarbetas i budgetarbetet.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås utreda möjligheterna för en flytt av
verksamhetsansvaret för mötesplatser för seniorer från socialnämnden till
kultur- och fritidsnämnden. Det är verksamhet för de utanför äldreboendena som ska utredas, inte verksamheten för de som bor på äldreboenden.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 19 september 2017.
Socialnämnden 31 augusti 2017, § 103.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0433

Remissvar - Regional infrastrukturplan 20182029
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. godkänna yttrande daterat 20 september 2017 som svar på remiss
Regional infrastrukturplan 2018-2029.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Edlund (MP) föreslår bifall till yttrande daterat 20 september 2017
med tillägget att driftbidrag till Halmstad flygplats lyfts ur planen och att de
avsatta medlen satsas på järnvägen i Halland istället.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till yttrande daterat 20 september
2017.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
arbetsutskottet beslutar enligt Ann-Charlotte Stenkils (M) förslag.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått Regional infrastrukturplan – Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland 2018-2029 på remiss.
Ramen för Hallands regionala infrastrukturplan är på 1 189 000 000 kronor
plus de medel som ej förbrukats under åren 2014-2017. Nuvarande prognos
ger därmed en total ram på omkring 1 233 000 000 kronor. Planförslaget har
ett tydligt fokus på samhällsutveckling och nyttor. Behoven i åtgärder i
transportsystemet återfinns i den regionala systemanalysen för transportsystemet, som ligger till grund för planen. Planen är uppbyggd utifrån sex
prioriteringar, vilka utgår ifrån regeringens direktiv och den regionala
systemanalysen.
Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad
tågtrafik
• Ombyggnad Halmstad C, 32 000 000 kronor
• Dubbelspår genom Varberg med resecentrum, 143 000 000 kronor
• Samfinansiering av mindre järnvägsåtgärder, 100 000 000 kronor

Justerandes signatur
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En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling
• Kollektivtrafikåtgärder på regionalt vägnät, 60 000 000 kronor
• Statlig medfinansiering till kollektivtrafikåtgärder på kommunalt vägnät,
65 000 000 kronor
Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande
• Cykelåtgärder på regionalt vägnät, 130 000 000 kronor
Ett robust transportsystem för näringslivets transporter
• Näringslivets transporter på väg 153 och 154, 160 000 000 kronor
Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer
• Smärre åtgärder på regionalt vägnät, 160 000 000 kronor
• Statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på
kommunalt vägnät, 54 000 000 kronor
• Utbyggnad av väg 940 invid Onsala samhälle, 299 000 000 kronor
Goda förbindelser med Stockholm
• Driftbidrag till den regional flygplats, 30 200 000 kronor

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 september 2017, § 444; återremittera ärendet för vidare
beredning.
Beslutsförslag 31 augusti 2017.
Yttrande 20 september 2017.
Remiss – Regional infrastrukturplan 2018–2029.
Regional systemanalys för transportsystemet – oktober 2016.
Synpunkter från hamn- och gatuförvaltningen.

Övervägande
Varbergs kommun delar uppfattningen att prioriteringar från den
nuvarande infrastrukturplanen ska ligga fast. Varberg anser att många av de
stora satsningarna finns i den senare delen av planen. Varberg anser att det
är viktigt att möjliggöra ändringar i prioriteringsordning om det blir
förseningar i åtgärder som finns i den tidigare delen av planen.
Det är viktigt att utbyggnad av dubbelspår genom Varberg sker enligt tidplan
och att objektet är med i såväl nationell som regional plan. Region Halland
samfinansierar åtgärden, 143 000 000 kronor återstår att betala ut via den
regionala planen 2018–2029. I planen finns medel tillgängliga under åren
2021 -2023, rekvirering av medel till Varbergstunneln regleras enligt avtal.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Viskadalsbanan är också högt prioriterad för Varbergs kommun, för att
banan skall kunna användas som omledningsbana under byggandet av
Västlänken samt binda samma två växande kommuner och möjliggöra för
godstransporter till Hallands hamnar i Varberg.
I förslaget finns en tydlig satsning på cykelåtgärder för ökad tillgänglighet
och ett hållbart resande vilket är positivt. I planen finns också åtgärder
särskilt utpekade för att möjliggöra satsningar för bland annat kollektivtrafik-, och trafiksäkerhetsåtgärder på landsbygden som Varberg ställer sig
bakom.
I planen avsätts 160 000 000 kronor till näringslivets transporter på väg
153 och 154. Varbergs kommun ser positivt på att 2/3 av medlen, cirka
105 000 000 kronor är vikta åt väg 153.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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