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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

15 december 2015

Datum för anslags
uppsättande

23 december 2015

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Sofie Werdin

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

14 januari 2016

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2015/0504

Regionalt Trafikförsörjningsprogram Halland 2016-2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 sända yttrande daterat den 8 december 2015 till Region Halland som
svar från Varbergs kommun
 i övrigt tillstyrka Regionalt Trafikförsörjningsprogram Halland 20162019
 paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Region Halland har tagit fram ett Regionalt Trafikförsörjningsprogram
2016-2019. Trafikförsörjningsprogrammet utgår bland annat från Regionala
utvecklingsstrategin och den halländska Tillväxtstrategin och sätter ramarna
för utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland. Programmet beskriver väl
hur kollektivtrafiksystemet är tänkt att fungera i framtiden. Det är ett
omfattande dokument som visar på den betydelse som kollektivtrafiken har
för en hållbar samhällsutveckling och som en del av samhällsplaneringen.
Materialet beskriver tydligt den inriktning som Region Halland har med
utvecklingen av Kollektivtrafiken i Halland. Med Trafikförsörjningsprogrammet som grund upprättas sedan Hallandstrafiken en årlig Kollektivtrafikplan, vars syfte är att konkretisera, förtydliga och förverkliga programmet.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 8 november 2015
föreslagit att sända yttrande daterat den 24 november till Region Halland
som svar från Varbergs kommun och i övrigt tillstyrka Regionalt Trafikförsörjningsprogram Halland 2016-2019.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 541, och då
kommit överens om att återremittera ärendet för att se över skrivningar i
yttrandet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2015, § 582, och då
kommit överens om att lägga till följande i yttrandet till Region Halland
 Varbergs kommun ser närtrafiken som en viktig funktion för de som är
beroende av kollektivtrafik, men inte har tillgång till en busslinje.
Varbergs kommun anser därför att närtrafiken ska lyftas fram på ett tydligare sätt i programmet
Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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 Varbergs kommun anser inte att minska antalet hållplatser är lösningen
eller ett alternativ då dessa kan vara en attraktivitet till att öka resandet
för de boende i mellanliggande bebyggelse. Samma hållplatser som även
ska användas till skolskjuts och vara tillgänglig för dem som har färdtjänst via kollektivtrafiken. Ett ytterligare sätt att öka attraktiviteten är
att de även blir försedda med väderskydd som kan bidra till ökat kollektivt åkande året runt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Region Halland
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2015/0289

Överenskommelse avseende samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 ingå överenskommelse med Arbetsförmedlingen avseende samverkan
för att minska ungdomsarbetslösheten
 överenskommelsen ska gälla för perioden 1 januari 2016-31 december
2018.
 paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade i december 2014 att tillsätta en delegationen för unga
till arbete, DUA, för att uppnå större genomslag för arbetsmarknadspolitiska
insatser mot ungdomsarbetslöshet. Uppdraget avser perioden till och med.
2017. Delegationen avser, genom anslag, att fördela samverkansmedel till
kommuner som har ingått en lokal överenskommelse. Bidrag kan erhållas
för att etablera eller vidareutveckla långsiktigt stabila strukturer för samverkan mellan kommun och arbetsförmedling.
Kommunstyrelsen har den 23 juni 2015, § 134, beslutat att teckna avsiktsförklaring tillsammans med Arbetsförmedlingen i avseende att teckna överenskommelse om samverkan kring arbetslösa unga.
DUA har den 3 september 2015 beviljat Varbergs kommun statsbidrag för
att utarbeta en lokal överenskommelse.
Under hösten har målgruppen och pågående verksamhet kartlagts samt ett
förslag till överenskommelse tagits fram. Arbetet har letts av samhällsutvecklingskontorets strategiska utvecklingsavdelning. I arbetet har arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, individsamverkansteamet och CLL deltagit.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 november 2015
föreslagit att
 ingå överenskommelse om att minska ungdomsarbetslösheten med
Arbetsförmedlingen enligt förslag i bilaga 1
 överenskommelsen ska gälla för perioden 1 januari 2016 – 31 december
2018.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Varbergs kommun har förhållandevis låg arbetslöshet men de ungdomar
som är arbetslösa, undersysselsatta eller inte studerar behöver stöd och
stöttning. I vissa fall är behovet mycket stort och behöver individanpassas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2015, § 579.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Arbetsförmedlingen
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Individsamverkansteamet
CLL

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0479

Remiss - Regional vattenförsörjningsplan för Hallands län
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 sända yttrande daterat den 3 december 2015 till Länsstyrelsen i Hallands
län som svar från Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har upprättat ett förslag till regional
vattenförsörjningsplan som har skickats till kommunen för synpunkter.
Syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att säkerställa
tillgången till vattenresurser för vattenförsörjningen i Hallands län i ett
flergenerationsperspektiv. Planen ska utgöra ett planeringsunderlag för
kommunernas och länsstyrelsens arbete med fysisk planering och annan
ärendehandläggning. Dessutom ska planen stärka länets förmåga att hantera
krissituationer kopplade till hot mot dricksvattenförsörjningen.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 december 2015
föreslagit att sända yttrande daterat den 3 december 2015 till Länsstyrelsen i
Hallands län som svar från Varbergs kommun.
I yttrandet framhåller samhällsutvecklingskontoret bland annat att:
I utredningen saknas en uppdelning mellan nuläget och framtiden vilket gör
det svårt att urskilja vilka åtgärder som kommunerna behöver vidta för att
säkerställa eller förbättra de befintliga och framtida dricksvattentäkterna.
Planen bör skilja på vad som är exempel, analys, åtgärdersförslag eller mål
för vattenförsörjningen. I dokumentets nuvarande form är flera av dessa
delar bristfälliga eller saknas. Detta gör att det inte går att utläsa vad
kommunen behöver vidta för åtgärder för att säkerställa god och säker
dricksvattenförsörjning.
Samhällsutvecklingskontorets bedömning är att dokumentet i dess
nuvarande form inte kan anses utgöra en regional vattenförsörjningsplan
utan behöver ombearbetas på flera områden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 december 2015, § 597.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Länsstyrelsen
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 256
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Dnr KS 2015/0608

Information - kvalitetsfaktorer, indikatorer och detaljbudget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 anteckna informationen om kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikationer
till protokollet
 fastställa detaljbudget för 2016
 kvalitetsindikationerna fastställs av kommunstyrelsen i januari 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på ärendet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att
 anteckna informationen om kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikationer
till protokollet
 fastställa detaljbudget för 2016
 kvalitetsindikationerna fastställs av kommunstyrelsen i januari 2016.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall till eller avslag på Ann-Charlotte
Stenkils förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I kommunstyrelsens budget för 2016 ingår ett antal kvalitetsfaktorer för
kommunstyrelsens verksamheter, även för Centrum för livslångt lärande och
Marknad Varberg. Definitionsmässigt utgör kvalitetsfaktorer särskilt betydelsefulla faktorer som kan ange om basverksamheten håller en hög kvalitetsnivå. Faktorerna behöver följas upp och kvalitetssäkras genom avstämning mot kvalitetsindikatorer, vilka synliggör och speglar kvalitet eller
effektivitet kopplat till kritisk kvalitetsfaktor. Definitionsmässigt är detta
detsamma som mått på upplevd kvalitet, resurs, aktivitet, information, eller
nyckeltal, mätetal och styrtal.
Kvalitetsfaktorer och indikatorer ska inte sammanblandas med de mål som
politiskt beslutats om för verksamheten, då kvalitetsfaktorerna och dess
indikatorer åsyftar mätning och uppföljning av basverksamheten. Mål anges
politisk kring sakområden som ofta ligger utanför basverksamhet, dock inte
alltid. Ett mål kan också sättas på en verksamhet som de förtroendevalda vill
ha särskild fokus på eller på en basverksamhet som inte anses leva upp till
de förväntningar som politiskt finns.
Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Sett till den framtagna styrmodell som gäller för kommunens verksamheter
har det ansetts viktigt att mätning sker av ett medvetet begränsat antal kvalitetsfaktorer, med motsvarande utgångspunkt i återhållsamhet i antalet
fullmäktigemål.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 1 december 2015 föreslagit att anteckna framtagna indikatorer och detaljbudgeten för kommunstyrelsen till protokollet. I samband med tertialredovisningarna, delårsrapport och helårsrapport kommer indikatorerna att avrapporteras och följas
upp åt kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2015, § 581.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2015/0621

Köp av fastighet – Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för Varberg
en köpeskilling om 3 450 000 kronor

för

 förvärvet belastar konto 31220, markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har fått i uppdrag av socialförvaltningen att ta
fram lämpliga fastigheter som kan användas inom socialförvaltningens
verksamhetsområden, exempelvis för ensamkommande barn.
Samhällsutvecklingskontoret upprättat förslag på köpavtal gällande en
fastighet i
Fastigheten är 1,5 plan med källare, 6 rum och kök med
en boarea på 170 m2. Det finns även en lägenhet om cirka 75 m2 ovanför
stallet. Serviceförvaltningen har tagit fram en preliminär driftskostnad.
Internhyran för socialförvaltningen är cirka 440 000 kronor per år.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 9 december 2015
föreslagit att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för Varberg
för en köpeskilling om 3 450 000 kronor och att förvärvet
belastar konto 31220, markförvärv.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 december 2015, § 588.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Socialförvaltningen
Serviceförvaltningen
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0631

Anställning av ekonomidirektör i Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 tillsätta Stefan Tengberg som ekonomidirektör i Varbergs kommun från
den 1 april 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Tjänsten som ekonomidirektör har varit ledigförklarad och rekryteringsarbetet är klart.
Samverkan har skett med företrädare för personalorganisationerna den
10 december 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Stefan Tengberg
Personalkontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0521

Grafisk profilmanual för Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 godkänna grafisk profilmanual för Varbergs kommun
 anteckna att justeringar och tillägg kopplat till tillämpning av den grafiska profilmanualen ligger inom ramen för verkställighet på kommunkansliets kommunikationsenhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för Varbergs kommuns övergripande kommunikation, identitet och varumärke. I förstudien till kommunikationsstrategin som antogs i mars 2014 framgick det från såväl politiker som anställda att det finns en spretig och oklar självbild av Varbergs
kommun. Målet med varumärkesarbetet är att skapa en tydlighet, både
internt och externt, där varumärket ska bidra till att nå framgångar i övriga
strategiska processer och uppnå Vision Varberg 2025 att bli Västkustens
kreativa mittpunkt.
Kommunfullmäktige har den 15 september 2015, § 134, beslutat att godkänna varumärkesplattform för Varbergs kommun avseende organisationsoch platsvarumärke, inklusive moderniserad vapensköld
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 27 november 2015 föreslagit att
 godkänna grafisk profilmanual för Varbergs kommun
 anteckna att justeringar och tillägg kopplat till tillämpning av den grafiska profilmanualen ligger inom ramen för verkställighet på kommunkansliets kommunikationsenhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2015, § 574.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet
Samtliga nämnder och bolag
Ekonomikontoret
Personalkontoret
Samhällsutvecklingskontoret
CLL

Utdragsbestyrkande

Datum
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 260
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Dnr KS 2015/0561

Begäran att få ta resultatfond i anspråk för internt kvalitetsarbete
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 miljö- och hälsoskyddsnämnden får ta i anspråk 500 tkr år 2016 av
nämndens resultatfond för internt kvalitetsarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har för avsikt att införa ett nytt ärendehanteringssystem under 2016 då man inte kan använda kommunens vanliga
system Public 360 för sitt arbete.
Innan det nya ärendehanteringssystemet kan tas i bruk måste gallrings-,
rensnings- och justeringsåtgärder vidtas både i det fysiska arkivet och i
nuvarande system. Sammanlagt bedöms ett årsarbete behövas, som kommer
att köpas från serviceförvaltningen.
Nämnden har fått beslut om att använda fondmedel både för 2014 och 2015.
För 2014 behövde inga medel tas i anspråk.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 18 november 2015 föreslagit att
 miljö- och hälsoskyddsnämnden får ta i anspråk 500 tkr år 2016 av
nämndens resultatfond för internt kvalitetsarbete.
Enligt gällande regelverk för hantering av nämndernas resultatfonder får
nämnden själv besluta om fondanvändning upp till 1% av nämndens bruttobudget. Miljö- och hälsoskyddsnämndens bruttobudget är cirka 17 mnkr per
år, och 1% motsvarar alltså cirka 170 tkr. Önskar nämnden använda mer av
resultatfonden ska nämnden ansöka om detta till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 559.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 261
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Dnr KS 2014/0456

Svar på motion om marina reservat
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 återremittera ärendet i syfte att förtydliga möjligheten för kommunen att
initiera marina reservat.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Edlund (MP) föreslår återremiss för att förtydliga möjligheten för
kommunen att initiera marina reservat.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 16 september 2014,
§ 119, lämnat motion om marina reservat.
Motionären vill att kommunfullmäktige beslutar att det görs nödvändiga
inventeringar av vad som kan anses lämpligt att skydda som marina reservat, samt att i det fallet det finns lämpliga områden se till att de upplåtes
som marina reservat.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 3 mars 2015, § 29, beslutat att tillstyrka motionen med hänvisning till Havs- och vattenmyndighetens
åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Marint områdesskydd är en av de föreslagna åtgärderna i programmet.
Hamn- och gatunämnden har den 16 mars 2015, § 30, beslutat att tillstyrka
motionen och hänvisar till Grönstrategins kapitel 1.
Byggnadsnämnden har den 1 april 2015, § 125, beslutat att avstå från att
lämna synpunkter då motionen inte ligger inom deras ansvarsområde.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i e-post den 12 februari 2015 meddelat
att de inte kommer att bereda motionen då de saknar kompetens på området.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 18 september 2015
föreslagit att motionen ska avslås.
Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-12-15

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

15

Samhällsutvecklingskontoret håller inte med i miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning att kommunen ska arbeta med marint områdesskydd. Det
stämmer att marint områdesskydd tas upp som en åtgärd i remissversionen
av Åtgärds-programmet för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön, som även
omfattar Kattegatt, men det är Länsstyrelsen som ansvarar för denna åtgärd.
Hamn- och gatunämnden hänvisar till Grönstrategins kapitel 1 när de
beslutar att tillstyrka motionen. I strategin finns inga skrivningar om marint
områdesskydd. Däremot står det att man ska arbeta med åtgärder som minskar utsläpp av näringsämnen och metaller. Det är åtgärder som görs på land
samt i sjöar och vattendrag, men som i förlängningen gynnar livet i havet.
I det förslag till Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt som var på
remiss i våras föreslås nio åtgärder som kommunerna ansvarar för att
genomföra. Flera av dessa bidrar till en förbättrad havsmiljö, till exempel
genom att minska övergödningen och nå miljökvalitetsnormerna. Genom att
arbeta aktivt med dessa åtgärder kan Varbergs kommun bidra till en förbättrad havsmiljö.
Kommunen bidrar också genom att vara en av basfinansiärerna i det nybildade kustvattenrådet för Kattegatt och därmed aktivt delta i rådets arbete.
Som medlem i kustvattenrådet har kommunen möjlighet att till exempel
föreslå aktiviteter och initiera projekt som stärker det marina livet.
Länsstyrelsen arbetar aktivt med marint områdesskydd. Redan i dag finns
två marina naturreservat och flera Natura 2000-områden med marina habitat
inom kommunen. Inventeringar har genomförts och arbeten med områdesskydd pågår för närvarande i ytterligare områden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 554.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2015/0168

Förslag på nya lokala föreskrifter till skydd för människors
hälsa och miljö
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 anta förslaget till Lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och
miljö.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 7 september 2015, § 76, beslutat
att anta förslag till nya lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa
och miljö samt överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.
Förslaget ska ersätta de föreskrifter som kommunfullmäktige beslutade den
21 juni 2005, § 103.
Följande ändringar föreslås i föreskrifterna:
 Anmälan för att inrätta toalett utan avlopp, till exempel mulltoa, föreslås
omfatta hela kommunens geografiska område i stället för enbart detaljplanelagt område, 2§.
 Tidigare har inte eldning reglerats i lokala föreskrifter. Förvaltningen
föreslår att eldning inom samlad bebyggelse och detaljplanelagt område
regleras med avseende på teknik, skötsel och tillsyn, 4§.
 Tidigare har inte tvätt av motorfordon reglerats i lokala föreskrifter. Förvaltningen föreslår att lokala föreskrifter kompletteras med ett förbud
gällande tvätt av motorfordon inom kommunens vattenskyddsområden,
7 §.
 Krav på tillstånd att inrätta avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten inom utpekade områden är borttaget. Vatten och avlopp inom de
utpekade områdena var tidigare svårt att lösa. Nu ingår dessa områden i
den kommunala VA-planen, eller så har gemensamhetsanläggningar för
vatten och avlopp upprättats.
 Anmälningsplikten för verksamheter eller åtgärder som kan påverka yteller grundvatten inom tillrinningsområdet för Stora Neden, Mäsen och
Grimsjön är borttagen. Detta regleras numer i vattenskyddsföreskrifterna
för Stora Neden och Mäsen. Vidare är Grimsjön inte längre kommunens
reservvattentäkt.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 16 november 2015
föreslagit att anta förslaget till Lokala föreskrifter till skydd för människors
hälsa och miljö
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-12-15

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Samhällsutvecklingskontoret anser att ärendet är väl berett av miljö- och
hälsoskyddsnämnden och har därför inget ytterligare att tillföra i ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 553.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2014/0585

Utredning för norra stadsområdet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 anta utredningen för norra stadsområdet som kommunövergripande
planeringsinriktning för samtliga berörda förvaltningar och bolag
 överlämna utredningen till berörda förvaltningar och bolag för vidare
genomförande i ordinarie beslutsordning
 uppdra åt kommunstyrelsen att följa upp genomförandet genom
kontinuerliga lägesrapporter, med start våren 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 27 januari 2015, § 12, beslutat att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram en utredning för norra stadsområdet i syfte att fastställa ett inriktningsunderlag för den framtida utvecklingen.
Utredningen ger en övergripande beskrivning av problembilden för norra
stadsområdet, en målbild för den framtida utvecklingen samt konkreta förslag för hur målbilden ska uppnås.
Utredningen har samordnats av samhällsutvecklingskontoret och genomförts i samarbete med representanter från hamn- och gatuförvaltningen,
stadsbyggnadskontoret och stadsutvecklingsprojektet. Arbetsutskottet har
vid flera tillfällen under arbetets gång informerats och tagit del av det
pågående utredningsarbetet.
Kommunstyrelsen har den 29 september 2015, § 184, beslutat om inriktning
för utformning av ny Getteröbro, med stöd från de analyser som gjorts inom
utredningsarbetet för norra stadsområdet.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 8 oktober 2015 föreslagit att anta utredningen för norra stadsområdet som kommunövergripande
planeringsinriktning för samtliga berörda förvaltningar och bolag samt ge
uppdrag till kommunstyrelsen, stadsutvecklingsprojektet, hamn- och gatunämnden samt byggnadsnämnden till följd av utredningen.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 november 2015, 491, och då
kommit överens om att återremittera ärendet i syfte att se över skrivningar
och beslutsatser i utredningen.
Samhällsutvecklingskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 12 november
2015 föreslagit att
 anta utredningen för norra stadsområdet som kommunövergripande
planeringsinriktning för samtliga berörda förvaltningar och bolag
 överlämna utredningen till berörda förvaltningar och bolag för vidare
genomförande i ordinarie beslutsordning
 uppdra åt kommunstyrelsen att följa upp genomförandet genom
kontinuerliga lägesrapporter, med start våren 2016.
Utredningen för norra stadsområdet har genomförts i samarbete med representanter från hamn- och gatuförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och
stadsutvecklingsprojektet. Arbetet har förankrats i ledningsgruppen för
samhällsbyggnadsprocessen med förvaltningschefer för samhällsutvecklingskontoret, hamn- och gatuförvaltningen, stadsbyggnadskontoret,
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Vatten och Miljö i Väst AB,
VIVAB.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, § 524.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0574

Förvärv av fastigheten Spannarp 20:17
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna upprättat förslag till köpehandling för fastigheten Spannarp
20:17.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Fastigheten Spannarp 20:17 saluförs genom Fastighetsbyrån Varberg.
Varbergs kommun har deltagit i budgivningen och säljaren har beslutat sig
för att sälja till kommunen för en köpeskilling om 1,6 mnkr.
Fastigheten är cirka 2000 m2 stor och ligger i västra delen av samhället
Himle. På fastigheten finns en bostadsbyggnad om 75+20 m2 i gott skick.
Området mellan Himle stugby, förvärvat av Varbergs kommun 2013, och
Lantmannavägen är inte planlagt och är av strategisk betydelse för kommunen. Gällande översiktsplan pekar ut markområden i närhet till E6 och dess
mot som strategiska platser för utveckling av nya verksamhetsområden.
Förvärvet av Spannarp 20:17 är således av helt strategisk karaktär. Fastigheten är belägen mitt i det område som kommunen långsiktigt har intresse
av att utveckla till verksamhetsområde.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande föreslagit att godkänna
upprättat förslag till köpehandling för fastigheten Spannarp 20:17.
Samhällutvecklingskontoret anser att förvärvet av Spannarp 20:17 är av stor
betydelse för en god, framtida markplanering. Kommunen har ont om planlagd mark, och inte så god planberedskap, för verksamhetsområden. Markområden som ligger längs E6 och dess mot är en viktig, framtida utvecklingstillgång ur flera perspektiv. Främst säkrar markåtkomst i dessa lägen ett
utbud av etableringsmöjligheter som kommunen inte vill se i stadsområdet.
Samhällsutvecklingskontoret arbetar konsekvent med att förvärva mark i
nämnda lägen och Himlemotet är intressant, då kommunen nyligen förvärvat Himle stugby som med fördel skulle kunna kopplas till närliggande
markområden.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 555.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Fastighetsbyrån Varberg
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0596

Köpeavtal - del av Lindhov 1:92
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna upprättat förslag till köpeavtal mellan kommunen och Fastighets AB Griseknorren som innebär att kommunen förvärvar två områden
om cirka 17 800 m2 och cirka 6 275 m2 av fastigheten Lindhov 1:92 för
en köpeskilling om 440 tkr
 kostnaden för markförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220,
markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till köpeavtal innebärande
att kommunen förvärvar två områden om cirka 17 800 m2 och cirka
6 275 m2 av fastigheten Lindhov 1:92 för en köpeskilling om 440 tkr.
Enligt exploateringsavtal för bostäder avseende del av fastigheten Lindhov
1:22, delområde C1 och CA ska exploatören överlåta till kommunen dels de
områden för gator och övrig allmän plats, kvartersmark för lek med mera
samt områden för tekniska anläggningar dels ett område avsett för förskola.
Området för gator med mera överlåtes utan ersättning. För området avsett
för förskola, cirka 6 275 m2, erlägger kommunen en köpeskilling om
440 tkr.
Köpeavtalet utgör en del av genomförandet av detaljplanen.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 november 2015
föreslagit att
 godkänna upprättat förslag till köpeavtal mellan kommunen och Fastighets AB Griseknorren innebärande att kommunen förvärvar två områden
om cirka 17 800 m2 och cirka 6 275 m2 av fastigheten Lindhov 1:92 för
en köpeskilling utgörande 440 tkr
 kostnaden för markförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220,
markförvärv.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2015, § 575.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Fastighets AB Griseknorren
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/0597

Överenskommelse avseende marköverlåtelse - fastigheten
Lindhov 1:77
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna upprättat förslag till överenskommelse varigenom kommunen
förvärvar cirka 145 m2 av fastigheten Lindhov 1:77 för en ersättning om
50 750 kronor
 kostnaden för markförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220,
markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat förslag till överenskommelse
innebärande att kommunen förvärvar cirka 145 m2 av bostadsfastigheten
Lindhov 1:77.
Syftet med markförvärvet är att kunna anlägga gång- och cykelväg utmed
Trönningenäsvägen i enlighet med för området gällande detaljplan.
Samhällsplaneringskontoret
50 750 kronor.

har

värderat

det

berörda

området

till

Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 november 2015
föreslagit att
 godkänna upprättat förslag till överenskommelse varigenom kommunen
förvärvar cirka 145 m2 av fastigheten Lindhov 1:77 för en ersättning om
50 750 kronor
 kostnaden för markförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220,
markförvärv.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2015, § 576.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Fastighetsägarna
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-12-15

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 267

24

Dnr KS 2015/0547

Marknadsföringsavtal Varberg Hockeyklubb, Varberg Vipers
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 avslå Varberg Hockeyklubbs ansökan om marknadsföringsbidrag för
säsongen 2015/2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun tecknar marknadsföringsavtal med idrottsföreningar som
spelar seriespel på högsta nivå i Sverige. Idag finns avtal med Warberg
Innebandyklubb, Varbergs BoIS FC och Handbollsklubben Varberg.
Varberg Hockeyklubb, Varberg Vipers, har ansökt om marknadsföringsbidrag för säsongen 2015/2016. Klubben ansökte även 2014/2015 om marknadsföringsbidrag och fick då avslag på sin ansökan.
Klubben spelar i Hockeyettan som klassas som en nationell riksserie av
svenska hockeyförbundet. Hockeyettan är den tredje högsta divisionen i
ishockey för herrar och kommer efter näst högsta divisionen, Hockeyallsvenskan.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 6 november 2015 föreslagit att
avslå Varberg Hockeyklubbs ansökan om marknadsföringsbidrag för
säsongen 2015/2016.
Kommunkansliet gör bedömningen att eftersom Varberg Hockeyklubb inte
uppfyller kriteriet rörande divisionsplacering, som tillämpats tidigare i samband med undertecknande av marknadsföringsavtal, ska ansökan om marknadsföringsbidrag avslås.
Det är i sammanhanget av vikt att notera att ett arbete med att ta fram förslag till policy för sponsring pågår och att förslaget är ute på remiss.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 545.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0562

Marknadsföringsavtal
Varberg

Handbollsklubben

Varberg,

HK

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Handbollsklubben
Varberg och Varbergs kommun
 kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun tecknar marknadsföringsavtal med idrottsföreningar som
spelar seriespel på högsta nivå i Sverige. Idag finns sådana avtal med
Warbergs Innebandyclub, Varbergs BoIS FC och Handbollsklubben
Varberg.
Avtalet med Handbollsklubben Varberg går ut i år och ett nytt avtalsförslag
har diskuterats med klubbledningen.
Enligt förslag till marknadsföringsavtal ska ett belopp om 150 tkr utbetalas
årligen i september månad som ersättning för marknadsföringsinsatser.
Avtalet gäller i ett år från tecknandet utan någon uppsägningstid och förlängs automatiskt med ytterligare ett år om grundkraven fortfarande är uppfyllda, dock längst till och med 2018.
HK ska årligen skriftligt redovisa på vilket sätt avtalet efterlevs.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 6 november 2015 föreslagit att
 godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Handbollsklubben
Varberg och Varbergs kommun
 kostnaderna tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel.
Det är i sammanhanget av vikt att notera att ett arbete med att ta fram förslag till policy för sponsring pågår och att förslaget är ute på remiss.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 546.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Handbollsklubben Varberg
Kommunkansliet
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/0538

Marknadsföringsavtal Warberg Innebandyclub
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Warberg Innebandyclub och Varbergs kommun
 kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun tecknar marknadsföringsavtal med idrottsföreningar som
spelar seriespel på högsta nivå i Sverige. Idag finns sådana avtal med
Warbergs Innebandyclub, Varbergs BoIS FC och Handbollsklubben
Varberg.
Avtalet med Warberg Innebandyclub går ut i år och ett nytt avtalsförslag har
diskuterats med klubbledningen. Klubbledningen har ansökt om att öka
ersättningen då damlaget spelar i division 1 södra.
Enligt förslag till marknadsföringsavtal ska ett belopp om 300 tkr utbetalas
årligen i september månad som ersättning för marknadsföringsinsatser.
Avtalet gäller i ett år från tecknandet utan någon uppsägningstid och förlängs automatiskt med ytterligare ett år om grundkraven fortfarande är uppfyllda, dock längst till och med 2018.
WIC ska årligen skriftligt redovisa på vilket sätt avtalet efterlevs.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 6 november 2015 föreslagit att
 godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Warberg Innebandyclub och Varbergs kommun
 kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
Det är i sammanhanget av vikt att notera att ett arbete med att ta fram förslag till policy för sponsring pågår och att förslaget är ute på remiss.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 547.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Warberg Innebandyclub
Kommunkansliet
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/0546

Marknadsföringsavtal Varbergs BoIS FC
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Varbergs BoIS FC
och Varbergs kommun
 kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun tecknar marknadsföringsavtal med idrottsföreningar som
spelar seriespel på högsta nivå i Sverige. Idag finns sådana avtal med
Warbergs Innebandyclub, Varbergs BoIS FC och Handbollsklubben
Varberg.
Avtalet med Varbergs BoIS går ut i år och ett nytt avtalsförslag har diskuterats med klubbledningen.
Enligt förslag till marknadsföringsavtal ska ett belopp om 300 tkr utbetalas
årligen i april månad som ersättning för marknadsföringsinsatser. Avtalet
gäller i ett år från tecknandet utan någon uppsägningstid och förlängs automatiskt med ytterligare ett år om grundkraven fortfarande är uppfyllda, dock
längst till och med 2018.
Varbergs BoIS ska årligen skriftligt redovisa på vilket sätt avtalet efterlevs.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 6 november 2015 föreslagit att
 godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Varbergs BoIS FC
och Varbergs kommun
 kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
Varbergs BoIS spelar i Superettan och spelar därmed i en nationell serie
som enligt kommunledningskontorets bedömning har en exponering som
Varbergs kommun har fördelar av att sammankopplas med.
Det är i sammanhanget av vikt att notera att ett arbete med att ta fram förslag till policy för sponsring pågår och att förslaget är ute på remiss.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-12-15

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

28

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 544
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Varbergs BoIS FC
Kommunkansliet
Ekonomikontoret
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2014/0450

Utredning om distansarbetsplatser i skolor och andra
kommunala lokaler
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 med hänvisning till utredningen tillsvidare avvakta med inrättande av
distansarbetsplatser i kommunal regi.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stefan Stenberg (C) har i kommunfullmäktige den 16 september 2014,
§ 118, lämnat motion om distansarbetsplatser i skolor och andra kommunala
lokaler.
Motionären menar att distansarbetsplatser ger människor som har en lång
väg till jobbet möjlighet att arbeta någon dag i veckan på hemmaplan och
slippa pendla. Motionären föreslår att Varbergs kommun utreder möjligheter
och lämpliga platser för distansarbetsplatser och att kommunen initierar ett
inrättande av sådana arbetsplatser.
Kommunfullmäktige har den 21 april 2015, § 71 beslutat att
 bifalla motionen i den del som avser att utreda förutsättningarna för
inrättande av distansarbetsplatser
 utredningen ska översiktligt belysa aktuell behovsbild och hur en praktisk hantering av till exempel lokaler i kommunens serviceorter skulle
kunna planeras.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 16 september 2015 föreslagit att
med hänvisning till utredningen tillsvidare avvakta med inrättande av
distansarbetsplatser i kommunal regi.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, § 452, och då
kommit överens om återremittera ärendet i syfte att fördjupa utredningen
gällande juridiska och praktiska aspekter vid ett eventuellt införande.
Kommunkansliet har i nytt tjänsteutlåtande den 29 oktober 2015 föreslagit
att med hänvisning till utredningen tillsvidare avvakta med inrättande av
distansarbetsplatser i kommunal regi.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-12-15

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

30

Kommunkansliet delar motionärens uppfattning att möjlighet till distansarbete är positivt för den enskilde, för miljön och att både offentliga och
privata arbetsgivare bör sträva efter att ibland kunna erbjuda det till sina
anställda.
Det är dock tveksamt om det ingår i den kommunala kompetensen att tillhandahålla denna typ av service. Vidare finns det inget som tyder på att det
finns något direkt behov. I takt med att bredbandsutbyggnaden går framåt
kommer eventuellt behov även att minska. Försäkringsläget gör det också
tveksamt. Vidare finns det ingen möjlighet att dagligen sätta av specifika
ytor i skolor eller bibliotek för denna typ av verksamhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 543.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0576

Översyn av fastighetsverksamheten i Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 anteckna redovisningen av rapporten
fastighetsverksamheten i Varbergs kommun

om

översynen

av

 godkänna framtagen genomförandeplan för översyn av fastighetsverksamheten i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunen står inför stora investeringar och reinvesteringar i fastigheter
och fastighetsfrågorna ligger fördelade mellan flera nämnder och bolag.
Problembilden har bland annat beskrivits i utvärderingen som genomfördes
efter renovering av Stadshus B. Det finns otydligheter i ansvar, roller och
uppdrag. Det i sin tur innebär risk för otydliga direktiv och verksamhetskrav, fördröjningar samt bristande samordning och ekonomisk styrning. Den
problembilden har legat till grund för en djupare genomlysning med stöd av
extern konsult.
Genomlysningen har skett genom intervjuer internt i organisationen och
utifrån konsultens erfarenheter och kompetens från motsvarande processer i
andra kommunala organisationer. Rapporten har förankrats genom dialog
med berörda förvaltningar och bolag samt berörda politiska presidier.
Rapporten ligger som grund för fortsatt arbete med att vidta nödvändiga
åtgärder. En genomförandeplan finns framtagen. Kommundirektören har
fortsatt övergripande ansvar för genomförandet och första steget är att konkretisera planen och tydliggöra ansvar och tidplan.
Den budgetförstärkning som har beslutats för 2016 stämmer väl överens
med de förstärkningar i resurser som konsulten lyft fram som nödvändiga.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 18 november 2015
föreslagit att anteckna informationen om översynen av fastighetsverksamheten i Varbergs kommun samt att godkänna framtagen genomförandeplan
för översyn av fastighetsverksamheten i Varbergs kommun.

Forts.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 565.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunledningskontoret
Samhällsutvecklingskontoret
Varbergs Fastighets AB
Serviceförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2015/0518

Likabehandlingsplan - plan mot kränkande behandling för
kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för
invandrare 2015-2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 återremittera ärendet med hänvisning till att fler funktionshinder än
rörelse, hörsel och syn ska beaktas i likabehandlingsplanen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Turid Ravlo Svensson (S) och Stefan Edlund (MP) föreslår återremiss med
hänvisning till att fler funktionshinder än rörelse, hörsel och syn ska beaktas
i likabehandlingsplanen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varje verksamhet ska varje år upprätta en likabehandlingsplan enligt 3 kap
16 § diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt
Skollagen 6 kap 8 §. Planerna kan sammanföras till en plan så länge innehållet uppfyller lagarnas krav och detta har den kommunala vuxenutbildningen och utbildningen i svenska valt att göra i samarbete med utbildningsarrangörerna.
Det finns en form av böter, ett vite för skolor som inte har en plan som lever
upp till diskrimineringslagens krav.
Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet av två olika lagar
istället för som tidigare en lag. Det finns också sedan 1 januari 2015 även
bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund. Förbudet mot bristande
tillgänglighet gäller den fysiska miljön, lokaler, men också den pedagogiska
och sociala miljön. Skärpningen i diskrimineringslaggen ställer inte högre
krav än vad Skollagen gör men denna skärpning av lagen gör att skolor kan
anmälas dubbelt utifrån bägge lagarna. Bristande tillgänglighet betyder att
en person med funktionsnedsättning missgynnas i en jämförbar situation
med elever utan funktionsnedsättning.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-12-15

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

34

Yttrande
Centrum för Livslångt Lärande har i tjänsteutlåtande den 14 september 2015
föreslagit att anta föreliggande förslag till likabehandlingsplan mot kränkande behandling gällande kommunal vuxenutbildning och utbildning i
svenska för invandrare för läsåret 2015 – 2016.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, § 533.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:

Justerandes sign

Centrum för Livslångt Lärande

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0519

Kvalitetsredovisning för utbildning i svenska för invandrare
2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 anta föreliggande förslag till kvalitetsredovisning för utbildning i
svenska för invandrare, SFI.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Enligt Skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Vidare ska sådan planering även genomföras 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 framkommer brister, vidta nödvändiga åtgärder.
Yttrande
Centrum för Livlångt Lärande har i tjänsteutlåtande den 17 augusti 2015
föreslagit att anta föreliggande förslag till kvalitetsredovisning för utbildning i svenska för invandrare, SFI.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, § 534.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Centrum för Livslångt Lärande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2015/0579

Redovisning av uppdrag - uppföljning av antal barn i förskolan per avdelning 2013, 2014 och 2015
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna redovisningen av uppdraget att följa upp antal barn per
förskoleavdelning under vår- och hösttermin under åren 2013, 2014 och
2015 i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Jeanette Qvist (S) har i kommunfullmäktige den 18 oktober 2012, § 136,
lämnat en motion om att minska barngrupperna i förskolan. Motionen innehöll förslag på att införa tak som genomsnittligt under året garanterar barngrupper i förskolan på max 12 barn för de yngsta, 1 till 3 år, och max 15
barn för de äldre, 3 till 6 år, på tre heltidsanställda. Samt att lägga upp en
strategi som möjliggör att kommunen når detta tak inom tre år.
Barn- och utbildningsnämnden har den 4 november 2013, § 145, beslutat att
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till
att barngruppernas storlek och personaltäthet belyses i samband med översyn i fördelningsmodellen.
Barngruppernas storlek och personaltäthet följs upp i barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete samt via införandet av nytt planerings och kvalitetsverktyg i ny förskoleportal.
Kommunfullmäktige har·den 25 februari 2014, § 12, beslutat att avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslutade insatser,
samt att uppföljning av antal barn ska göras på kommunfullmäktige i januari
2016 med en redovisning av antal barn under höst och vår under åren 2013,
2014 och 2015.
Barn- och utbildningsnämnden har den 2 november 2015, § 141, beslutat att
godkänna uppföljningen av antal barn per förskoleavdelning under vår- och
hösttermin under åren 2013, 2014 och 2015 samt att överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige som svar på uppdraget i samband med motionen om att minska barngruppernas storlek.

Forts.
Justerandes sign
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Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 23 november 2015 föreslagit att
godkänna redovisningen av uppdraget att följa upp antal barn per förskoleavdelning under vår- och hösttermin under åren 2013, 2014 och 2015 i
Varbergs kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 560.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf
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Dnr KS 2015/0261

Svar på motion om ingen mer positiv särbehandling av nyanlända i bostadskön
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avslå motionen med hänvisning till socialnämndens och Varbergs
Bostads AB:s yttrande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 19 maj 2015, § 77, lämnat en motion om ingen mer positiv särbehandling av nyanlända i bostadskön. Motionären vill att kommunfullmäktige fattar ett policybeslut om att
inga nyanlända invandrare ska ges förtur till bostad framför andra sökande i
Varbergs kommun.
Varbergs Bostads AB skriver i yttrande daterat den 23 juni 2015 att av
motionen kan man ledas att tro att det finns någon form av generell förtur
för nyanlända till Varbergs Bostads AB:s lägenheter. Så är inte fallet. De
förturer Varbergs Bostad själv hanterar är så kallade näringslivsförturer.
Övriga förturer hanteras och bedöms av socialförvaltningen och baseras på
en social problematik för den enskilda individen samt sker inom ramen för
bolagets ägardirektiv och roll i den gemensamma kommunala sfären.
Socialnämnden har den 24 september 2015, § 166, beslutat att lämna socialförvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar från socialnämnden.
Socialnämnden påpekar att genom de överenskommelser som Varbergs
kommun tecknar med Migrationsverket åtar sig kommunen att årligen ta
emot nyanlända. Majoriteten beräknas bosätta sig på egen hand.
För ensamkommande flyktingbarn gäller att Migrationsverket kan anvisa barn
till kommuner oberoende av överenskommelse eller inte. Just nu pågår en nationell utredning om samma regelverk även ska gälla för övriga grupper. Denna
lag föreslås träda i kraft 1 juli 2016.

Socialförvaltningen ansvarar enligt kommunallagen (1991:900) och socialtjänstlagen (2001:453) för bostadsförsörjningen, utgångspunkten för
bostadspolitiken är att bostaden är en social rättighet.
Sedan år 2012 finns en överenskommelse mellan socialförvaltningen och
Varbergs Bostads AB om att 10 % av lägenhetsomsättningen ska avsättas
för sociala ändamål. Dessa lägenheter ska täcka hela socialförvaltningens
behov av lägenheter till den målgrupp som socialnämnden har särskilt
ansvar för, det kan exempelvis gälla personer som är i behov av sociala
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kontrakt. Att ha tillgång till bostad är centralt för en god integration. Lägenheterna förmedlas till socialförvaltningen och inte till den enskilde som det
skrivs i motionen.
De flyktingar som kommer till kommunen brukar delas in i tre olika grupper. Den första gruppen, som också är majoriteten, ordnar sitt boende själva.
Den andra gruppen är flyktingar som kommer från anläggningsboenden och
som behöver stöd i att få en bostad. Den tredje är de flyktingar som kommer
genom en anknytning till ensamkommande flyktingbarn, dessa personer är
oftast också i behov av stöd i form av boende ordnat från kommunen.
Som nämns i motionen råder det bostadsbrist i Varbergs kommun, som i
många andra delar av landet. Detta gör att det finns för få boenden tillgängliga för socialförvaltningens behov vilket leder till att prioriteringar och
rangordning måste ske. För grupperingen nyanlända görs prioriteringen
enligt följande:




personer som fått ett arbete
anknytning till ensamkommande barn
personer som har den erfarenhet som det finns behov av på arbetsmarknaden i Varberg.

Socialnämnden gör bedömningen att förslagen i motionen baserar sig på
felaktiga grunder då inga lägenheter förmedlas till de nya anlända utan till
socialförvaltningen. Det pågår inte någon särbehandling till den ordinarie
bostadskön, det går därmed inte att fatta ett sådant policybeslut som föreslås
i motionen.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 22 oktober 2015 föreslagit att
avslå motionen med hänvisning till socialnämndens och Varbergs Bostads
AB:s yttrande.
Kommunkansliet delar Varbergs Bostads AB:s och socialnämndens uppfattning om att ett policybeslut om att inga nyanlända invandrare ges förtur till
bostad framför andra sökande i Varbergs kommun inta kan fattas då särbehandling i form av förtur inte finns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 562.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf
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Dnr KS 2015/0563

Nya verksamhetsområden för vatten och avlopp i Varbergs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 utvidga befintliga verksamhetsområden genom tillägg av fastigheterna
Skällinge 25:1, Träslöv 8:33, 8-276, Tvååkers-ås 2:116, 2:115, Årnäs
4:19, 4:21, Årnäs 6:63, 6:64, 6:54 och Årnäs 15:8 på sätt som framgår
av bilaga A
 inrätta verksamhetsområde för fastigheterna Bua 32:50, 32:51, StråvallaKärra 1:110 och Trönninge 7:50-7:59 på så sätt som framgår av bilaga B
 inrätta verksamhetsområde för exploateringsområdena Bjällemadsvägen,
Bua 8:42 (avstyckningar), Trönninge 14:6, Stråvalla-Kärra 2:60 och så
vidare och Vabränna 3:81 och så vidare på så sätt som framgår av bilaga
C
 utvidga befintliga verksamhetsområden genom tillägg av fastigheterna
Galtabäck 4:47, 5:98 och så vidare, Skällåkra 5:7 osv. och Trönningenäs
1:14 och så vidare på så sätt som framgår av bilaga D.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varberg Vatten AB har den 16 oktober 2015, § 73, beslutat att föreslå
kommunfullmäktige inrättar och utvidgar verksamhetsområdet för VA enligt
förslag till förändringar.
Ärendet gäller att inrätta nya verksamhetsområden där exploatering har skett
de senaste åren, VA är i dessa områden redan utbyggt.
Verksamhetsområden definieras enligt Lagen om allmänna vattentjänster
§ 1 som det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har
ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning.
Ansvaret för att inrätta verksamhetsområdet åligger kommunen och inte
huvudmannen, i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster § 6.
Nya verksamhetsområden tas upp för beslut en gång per år eller vid särskilda tillfällen om en utbyggnad kräver detta.
Verksamhetsområdena kategoriseras som spill- och dagvatten. Dricksvatten
ingår i de flesta av dessa kategorier och särskiljs därmed inte med egen
kategori. Samma resonemang gäller för kategorin dagvatten, i denna ingår
alltid dricksvatten och spillvatten.
Justerandes sign
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Det är fyra olika typer av beslut som ska fattas:
A. Beslut om verksamhetsområden för de fastigheter som är tillagda i
anslutning till befintliga verksamhetsområden (VA-redan utbyggt).
B. Nya utbyggda områden som inte är beslutade som verksamhetsområde
behöver inrättas som sådana (VA redan utbyggt).
C. Beslutade exploateringsområden inrättas som verksamhetsområde
(Utbyggnad av VA pågår).
D. Föreslagna utvidgningar av verksamhetsområde, ej framdriva av exploatering. Exempelvis berör detta fåtal fastigheter i direkt närhet till befintligt
verksamhetsområde som har behov av allmänna vattentjänster (VA ska
byggas ut).
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 10 november 2015 föreslagit att
utvidga och inrätta verksamhetsområden för VA i den omfattning som
framgår i bilaga A, B; C och D.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 558.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0566

Redovisning av beslutade uppdrag - kommunfullmäktige
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avskriva följande uppdrag från vidare handläggning:
 KS 2007/0590
Ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att lämna förslag på regler för
draksurfing att införas i ordningsföreskrifterna för Varbergs
kommun.
 KS 2011/0764
Ge planeringskontoret i uppdrag att under 2014 lämna förslag på
åtgärder för energieffektivisering 2015-2020.


avsluta följande uppdrag
 KS 2009/0114
Ge kommunstyrelsen i uppdra att i samråd med berörda
förvaltningar ta fram en policy för belysning av det offentliga
rummet. Policyn ska utöver de föreslagna aspekterna
energibesparing och ljusföroreningar även behandla gestaltnings-,
trygghets- och säkerhetsfrågor för ljus i det offentliga rummet
liksom avfallsfrågan.
 KS 2011/0210
Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i uppdraget om att ta fram en
policy för belysning av det offentliga rummet i Varberg kommun
ska det även ingå belysning av lekplatser.

 anteckna att följande uppdrag är genomförda och därmed verkställda:
 KS 2006/0214
Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra utsmyckning
av Rosenfredsskolan entré.
 KS 2010/0053
Ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att se över avtal för industrispåren med utgångspunkt från de ekonomiska förutsättningarna.
 KS 2010/0110
Ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att med utgångspunkt från
nuvarande praxis se över torgstadgan samt ta fram anvisningar för
tillämpning av stadgan.
 KS 2010/0168
Ge planeringskontoret i uppdrag att i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen bevaka möjligheten till tidigareläggning av
byggnation av förskolor.
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 KS 2010/0168
Ge kommundirektören i uppdrag att tydliggöra ansvars- och
rollfördelning vid beställar- utförarrelationer inom kommunen och
vid alternativa driftformer och externa utförare.
 KS 2010/0225
Ge de kommunala bolagen i uppdrag att ta fram och besluta om egna
riktlinjer för inköp och upphandling baserade på kommunens upphandlingspolicy.
 KS 2011/0467
Ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla
ny treavdelnings förskola vid Göthriks skola.
 KS 2012/0079
Ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att beakta motionens
grundtanke om anläggande av en cykelbana längs hela Östra
Vallgatan vid kommande anläggnings- och planeringsarbeten.
 KS 2011/0830
Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för en uppföljning av
Demokratiforum som inflytandeform efter cirka ett år, då två
Demokratiforum genomförts och då särskilt beakta ungdomars
synpunkter.
 KS 2013/0418
Ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att påbörja projektering, upphandling och produktion av Rolftorps och Skällinge skola.
 KS 2014/0197
Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med socialnämnden
och Varbergs Bostads AB ta fram en plan som ser till att avtalet med
Migrationsverket om ensakommande flyktingbarn efterlevs.
 KS 2012/0267
Bifalla andra att-satsen angående krav på att utesluta företag med
anknytning till offshore-ekonomier med förtydligande att det ska
vara enligt OECD:s listor över offshore-ekonomier samt avse
stater/områden utanför EU/EES och EU:s samarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott sett
över de beslut som kommunfullmäktige fattat där uppdrag har givits till
kommunens nämnder och bolag. Efter genomgången har behov av återrapportering till kommunfullmäktige gällande uppdragen uppstått.
Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att anse tolv uppdrag genomförda och verkställda då de har genomförts och i vissa fall också implementerats, att kommunfullmäktige avskriver två uppdrag från vidare handläggning där bedömningen är att uppdraget är inaktuellt samt att två uppdrag
avslutas, då uppdragen har överförts från kommunstyrelsen till hamn- och
gatunämnden den 15 september 2015, § 149.
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Det finns också uppdrag som avslutats i samband med att kommunfullmäktige har behandlat ärendet på nytt och de uppdragen behandlas inte i detta
beslut. Exempel på det är framtagandet av konstnärliga riktlinjer samt trafikstrategi för kommunen som kommunfullmäktige tidigare fastställt.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 10 november 2015 förslagit att
avskriva två ärenden från vidare handläggning, avsluta två ärenden samt
anse tolv ärenden som genomförda och verkställda.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 563.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0588

Överenskommelse mellan polisen och Varbergs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna överenskommelse mellan polisen och Varbergs kommun
2016-2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun och Polisen, lokalpolisområde Varberg, samverkar och
samarbetar kring trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Första
överenskommelsen upprättades 2009 och har reviderats tre gånger tidigare.
Övergripande mål för överenskommelsen är att öka trygghet och minska
brott.
Den 1 januari 2015 blev 21 polismyndigheter och rikspolisstyrelsen tillsammans Polismyndigheten Sverige. Ledord för den nya myndigheten är
mer enhetlig och närmare medborgarna. Polisen ska bli mer lättillgänglig i
lokalsamhället och samverkan mellan kommunerna och poliserna ska stärkas.
Varje kommun ska ha tillgång till en kommunpolis som driver samverkansarbetet med kommunen. I direktiven finns också att det bör finnas poliser
som i sitt uppdrag ska arbeta mer långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Syftet med överenskommelsen är att fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommun och polis och därigenom öka tryggheten och minska brottsligheten för kommuninvånare, besökare och verksamma i Varberg. För att
överenskommelsen ska få avsedd effekt krävs ett långsiktigt och systematiskt samarbete.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 24 november 2015 föreslagit att
godkänna upprättad överenskommelse mellan polisen och Varbergs kommun.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 561, och då
kommit överens om att under rubriken uppföljning i överenskommelsen
lägga till följande mening
 en samlad uppföljning och analys rapporteras en gång per år till
kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Polisen i Varberg
Kommunkansliet
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Dnr KS 2014/0388

Undertecknande av handlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil – eller
vid dennes förfall kommunstyrelsens vice ordförande Jana Nilsson – att
med kontrasignation av endera kommundirektör Carl Bartler, tillförordnad ekonomidirektör Jens Otterdahl Holm, samhällsutvecklingsdirektör
Jan Malmgren, personaldirektör Christina Björned samt kommunjurist
Anders Eriksson underteckna handlingar å Varbergs kommuns vägnar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förteckningen över personer som ska underteckna kommunstyrelsens handlingar revideras på grund av att ekonomidirektör Magnus Widén och kommundirektör Annbritt Ulfgren slutar sina anställningar i kommunen.
Magnus Widén slutar sin anställning som ekonomidirektör den 13 december
2015 och Jens Otterdahl Holm tillträder som tillförordnad ekonomichef den
14 december 2015.
Annbritt Ulfgren slutar sin anställning som kommundirektör den
31 december 2015 och Carl Bartler tillträder som kommundirektör den
1 januari 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ann-Charlotte Stenkil
Jana Nilsson
Carl Bartler
Jens Otterdahl Holm
Jan Malmgren
Christina Björned
Anders Eriksson
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/0601

Fullmakt för kommunjurist 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 befullmäktiga kommunjurist Anders Eriksson eller den han i sitt ställe
vid ett eller flera tillfällen förordnar att
 i alla de fall, då kommunens rätt ifrågakommer vid samtliga överoch underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter väcka,
utföra, fullfölja och bevaka kommunens talan
 jämväl utom domstol vid alla de tillfällen då kommunens rätt kan
vara ifråga, densamma iaktta och bevaka
 å kommunens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av varje slag
 i inträffade konkurser utföra och bevaka kommunens talan och utöva
dess rösträtt
 i mål och ärenden vari Eriksson eller någon av honom förordnat
ombud, med stöd av denna fullmakt, fört kommunens talan, uppbära,
motta och kvittera alla kommunens tillkommande medel samt värdeoch andra handlingar
 anta eller förkasta förlikning i nyss benämnda mål och ärenden
 utdrag ur kommunstyrelsens protokoll ska gälla som fullmakt fr.o.m.
den 1 januari 2016 intill 2016 års utgång.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ger kommunjuristen eller den han sätter i sitt ställe rätt att
företräda Varbergs kommun på så vis som framgår ovan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2015, § 583.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Anders Eriksson
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/0602

Fullmakt för kommundirektör 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‒

befullmäktiga kommundirektör Carl Bartler eller den han i sitt ställe vid
ett eller flera tillfällen förordnar att
 i alla de fall, då kommunens rätt ifrågakommer vid samtliga överoch underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter väcka,
utföra, fullfölja och bevaka kommunens talan
 jämväl utom domstol vid alla de tillfällen då kommunens rätt kan
vara ifråga, densamma iaktta och bevaka
 å kommunens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av varje slag
 i inträffade konkurser utföra och bevaka kommunens talan och utöva
dess rösträtt
 i mål och ärenden vari Bartler eller någon av honom förordnat ombud, med stöd av denna fullmakt, fört kommunens talan, uppbära,
motta och kvittera alla kommunens tillkommande medel samt värdeoch andra handlingar
 anta eller förkasta förlikning i nyss benämnda mål och ärenden

 utdrag ur kommunstyrelsens protokoll ska gälla som fullmakt från och
med den 1 januari 2016 intill 2016 års utgång.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ger kommundirektören eller den han sätter i sitt ställe rätt
att företräda Varbergs kommun på så vis som framgår ovan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 december 2015, § 584.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Carl Bartler
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2015/0578

Nytt namn för Kungsäter förskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna den av barn- och utbildningsnämnden föreslagna namnändringen av Kungsäter förskola till Kung Karl förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ett önskemål om namnbyte från Kungsäter förskola till Kung Karl förskola
har kommit in från föräldraföreningen. Namnändringen ska bidra till samhörighetskänsla i bygden och namnet är i enlighet med Kung Karl skola som
bytte namn 2013.
Barn- och utbildningsnämnden har den 2 november 2015, § 143, beslutat
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna att Kungsäter förskola byter
namn till Kung Karl förskola.
Stadsbyggnadskontoret har den 17 november 2015 tillstyrkt förslaget.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 17 november 2015 föreslagit att
godkänna den av barn- och utbildningsnämnden föreslagna namnändringen
av Kungsäter förskola till Kung Karl förskola.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2015, § 564.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kungsäter förskola
Barn- och utbildningsnämnden
Stadbyggnadskontoret
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-12-15

51

Ks § 284

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2015/0575-5
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 27 oktober 2015 om renovering av
arrenderad byggnad, Träslöv 15:1.
Dnr KS 2015/0564-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 9 november 2015 till
Länsstyrelsen om ansökan om LONA-projektet Anläggning av backsvalebrink och sandtäkt.
Dnr KS 2015/0228-1
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 18 november 2015 till Folksam om
begäran att få ut allmänna handlingar avseende upphandling av Försäkringar.
Dnr KS 2015/0337-11
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 19 november 2015 om överlåtelse
av arrenderätt, del av Fastarp 2:193.
Dnr KS 2015/0337-12
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 23 november 2015 om överlåtelse
av arrenderätt, del av Getakärr 5:147.
Dnr KS 2015/0251-10
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 23 november 2015 om nyttjanderättsavtal, Fäljen 1.
Dnr KS 2015/0251-12
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 23 november 2015 om nyttjanderättsavtal, Vabränna 3:76.
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Dnr KS 2013/0596-14
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 27 november 2015 till
Lantmäterimyndigheten om ansökan/överenskommelse – ledningsrätt,
Varberg Energi AB.
Dnr KS 2015/0025-54
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 16 november 2015 om yttrande
över ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten
Tvååkers-Ås 1:127.
Dnr KS 2015/0025-55
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 16 november 2015 om yttrande
över ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten Tvååkers-Ås 1:132.
Dnr KS 2015/0025-56
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 16 november 2015 om yttrande
över ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd, carport inom fastigheten
Morkullan 27.
Dnr KS 2015/0025-57
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 27 november 2015 om yttrande
över ansökan om bygglov för nybyggnad av 15 meter högt telekomtorn
inom fastigheten Österby 1:24.
Dnr KS 2015/0025-58
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 27 november 2015 om yttrande
över ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage inom
fastigheten Veddige 20:34.
Dnr KS 2015/0025-59
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 27 november 2015 om yttrande
över ansökan om bygglov av enbostadshus inom fastigheten Tranbäret 3.
Dnr KS 2015/0025-60
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 27 november 2015 om yttrande
över ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten Blåsippan 10.
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Dnr KS 2015/0025-61
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 27 november 2015 om yttrande
över ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten
Täljstenen 19.
Dnr KS 2015/0598-1
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 27 november 2015
om överenskommelse om platser för ensamkommande barn 2016.
Dnr KS 2015/0599-1
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 27 november 2015
till Länsstyrelsen om ansökan om LONA-projektet Barbastell på Varbergs
fästning.
Dnr KS 2015/0539-3
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 30 november 2015
till Finansdepartementet om yttrande gällande ändring i lagen om lägenhetsregister (Fi2015/04927/SFÖ).
Dnr KS 2015/0481-2
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 30 november 2015 om lägenhetsarrende, del av Getakärr 2:21.
Dnr KS 2015/0594-1
Kommunekologens delegeringsbeslut den 4 december 2015 till socialförvaltningen om användning av kommunalt naturvårdsbidrag för röjning på
kustheden vid Apelviken.
Dnr KS 2015/0591-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 25 november 2015
om hyra
till boende för ensamkommande
barn.
Dnr KS 2015/0605-1
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 30 november 2015
om hyra av
till boende för ensamkommande barn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 285

Övrigt
Micael Åkesson (M) informerar om förslag på ny utbildning för
maskinförare.
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått ett uppdrag. Kommunstyrelsen
ser positivt på detta.
Christofer Bergenblock (C) informerar om biblioteksplan för Varbergs
kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 286

Jul- och nyårshälsning
Kommunstyrelsens ordförande tackar kommundirektör Annbritt Ulfgren för
ett gott samarbete och önskar all lycka i framtiden.
Annbritt Ulfgren tackar kommunstyrelsen för ett gott samarbete.
Kommunstyrelsens ordförande tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän
för det gångna året och önskar en God Jul och Gott Nytt År!
Vice ordförande tackar ordföranden och tjänstemän å ledamöternas vägnar
och önskar God Jul och Gott Nytt År!
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 287

Meddelanden
Dnr KS 2015/0466-4
Barn- och utbildningsnämndens svar den 2 november 2015 på revisionsrapport Granskning av registerkontroll av personal inom skolan.
Dnr KS 2015/0413-3
Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg den 11 november 2015 om upphandling av Vinterväghållning.
Dnr KS 2014/0148-11
Varbergs Tingsrätts dom den 19 november 2015 om detaljplan Nålmakaren 2.
Dnr KS 2011/0032-17
Länsstyrelsens beslut den 2 december 2015 om prövning enligt 12 kap 1 §
PBL avseende detaljplan Smeakalles äng, etapp II, Fastarp 3:69 med flera.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

