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Morgan Fagerström (S)
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Tore Johansson (SD)
Andreas Feymark (SD)
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Björn Lindström (SD)
Lennart Liljegren (SPI)
Anita Svensson (SPI)
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Kf § 1

Presentation av ny kommundirektör i Varbergs kommun
Carl Bartler, ny kommundirektör i Varbergs kommun sedan 1 januari 2016,
presenterar sig.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0503

Allmän information om flyktingsituationen i Varbergs
kommun
Jonas da Silva, chef på strategiskt utveckling, kommunstyrelsens förvaltning, informerar om flyktingsituationen i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2016/0030

Motion från Erik Hellsborn (SD) om att uppdatera § 12 i de
lokala ordningsföreskrifterna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 remittera ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har den 18 januari 2016 lämnat motion om att uppdatera § 12 i de lokala ordningsföreskrifterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag Ks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 entlediga Camilla Bengtsson (C) från uppdraget som ledamot i kulturoch fritidsnämnden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Camilla Bengtsson (C) har i skrivelse den 13 januari 2016 begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Camilla Bengtsson
Kultur- och fritidsnämnden
Löneavdelningen
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval av ersättare i Marknad Varberg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
− entlediga Magnus Widén från uppdraget som ersättare i Marknad
Varberg
− till ny ersättare i Marknad Varberg utse Stefan Tengberg, Polgatan 11,
335 32 Gnosjö.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska utse ny ersättare i Marknad Varberg AB eftersom
tidigare ekonomidirektör Magnus Widén slutat sin tjänst i kommunen.
Ny ekonomidirektör från den 1 april 2016 är Stefan Tengberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Marknad Varberg
Magnus Widén
Stefan Tengberg
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2016/0024

VD för Varbergs Stadshus AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
− entlediga Annbritt Ulfgren från uppdraget som VD i Varbergs Stadshus
AB
− till ny VD i Varbergs Stadshus AB utse Carl Bartler.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige ska utse ny VD för Varbergs Stadshus AB eftersom
tidigare kommundirektör Annbritt Ulfgren slutat sin tjänst i kommunen.
Ny kommundirektör är Carl Bartler från den 1 januari 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Annbritt Ulfgren
Carl Bartler
Varbergs Stadshus AB
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0624

Svar på interpellation om pendeltågstation i Värö
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil lämnar svar på Pierre
Ringborgs (MP) interpellation om pendeltågstation i Värö.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0261

Svar på motion om ingen mer positiv särbehandling av nyanlända i bostadskön
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 avslå motionen med hänvisning till socialnämndens och Varbergs
Bostads AB:s yttrande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Erik Hellsborn (SD), Anderas Feymark (SD), Olle Hällnäs (SD) och Jörgen
Pejle (SD) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Annsofi Aurell (M), Jana Nilsson (S), Erland Linjer (M), Ann-Charlotte
Stenkil (M), Tobias Carlsson (L), Christofer Bergenblock (C), Harald
Lagerstedt (C), Turid Ravlo Svensson (S) och Lars-Åke Erlandsson (V)
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erik Hellsborn (SD) och Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
2016-01-19

11

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 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.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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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.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 december 2015, § 276.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet
Socialnämnden
Varbergs Bostad AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0168

Förslag på nya lokala föreskrifter till skydd för människors
hälsa och miljö
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta förslag 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
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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.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 december 2015, § 262.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet
Samhällsutvecklingskontoret
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0563

Nya verksamhetsområden för vatten och avlopp i Varbergs
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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

Utdragsbestyrkande

Datum
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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.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 december 2015, § 277.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet
Vatten och Miljö i Väst AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0585

Utredning för norra stadsområdet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 anta utredningen för norra stadsområdet som kommunövergripande
planeringsinriktning för samtliga berörda nämnder och bolag
 överlämna utredningen till berörda nämnder och bolag för vidare
genomförande i ordinarie beslutsordning
 uppdra åt kommunstyrelsen att följa upp genomförandet genom
kontinuerliga lägesrapporter, med start våren 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M), Tobias Carlsson (L) och Stefan Edlund (MP)
föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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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.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 december 2015, § 263.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samtliga nämnder och bolag
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0579

Redovisning av uppdrag - uppföljning av antal barn i förskolan per avdelning 2013, 2014 och 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
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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.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 december 2015, § 275.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2014/0450

Utredning om distansarbetsplatser i skolor och andra
kommunala lokaler
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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
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Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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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.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 december 2015, § 271.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2015/0566

Redovisning av beslutade uppdrag - kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 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.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
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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.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 december 2015, § 278.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet
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Kommunfullmäktige
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Kf § 15

Meddelanden
Dnr KS 2014/0519-9
Protokoll från Räddningstjänsten Väst den 7 december 2015.
Dnr KS 2015/0072-15
Protokollsutdrag från Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
den 11 december 2015 om internkontrollplan för år 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

