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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Kommunstyrelsen
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Ks § 129

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna behandling av ett extra ärende, Information om uppdrag
kring Håstens familjecentral, § 152. Ärendet behandlas efter Svar på
motion om rondell och övergångsställe i Derome, § 151.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Ks § 130

Information om dataskyddsförordningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Marcus Andersson, kommunsekreterare, informerar om
dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0480

Information om uppdrag att se över
kommunarkivets lokalbehov
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Helena Lindvall, kommunarkivarie, redovisar det uppdrag som
kommunstyrelsen gett 20 december 2016, § 279, att se över
kommunarkivets lokalbehov.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0334

Svar på motion om en förskola som följer
Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jeanette Qvist (S), Ewa Klang (S), Jana Nilsson (S), Turid Ravlo Svensson
(S), Kent Norberg (S) och Andreas Feymark (SD) reserverar sig mot
beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Qvist (S) och Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till motionen.
Micael Åkesson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Jeanette Qvist (S) med fleras förslag.
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 6 nej-röster för Jeanette
Qvist (S) med fleras förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla
arbetsutskottets förslag.
Beslutande
Micael Åkesson (M)
Anne Tano (M)
Harald Lagerstedt (C)
Stefan Edlund (MP)
Tobias Carlsson (L)
Kerstin Hurtig (KD)
Jana Nilsson (S)
Justerandes signatur

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

X
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Turid Ravlo-Svensson (S)
Kent Norberg (S)
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Ann-Charlotte Stenkil (M)
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X
X
X
X
X
X

Beskrivning av ärendet
Jeanette Qvist (S) har lämnat motion om att Varbergs kommun ska
organisera sin förskoleverksamhet utifrån Skolverkets riktmärke gällande
barngruppers storlek i förskolan.
2016 kom Skolverket med nya riktmärken för barngruppers storlek.
Skolverkets nya riktmärken för barn i åldrarna 1-3 år är 6-12 barn per
grupp och för barn i åldrarna 4-5 år 9-15 barn per grupp. Storleken på
barngrupper i förskolan i Sverige är i genomsnitt 16,7 barn per grupp och
för Varbergs kommun är siffran 16,6 barn per grupp.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2 maj 2017, § 258.
Beslutsförslag 25 januari 2017.
Barn- och utbildningsnämnden 7 november 2016, § 165.
Motion inkommen 21 juni 2016.

Övervägande
Det är en angelägen och viktig fråga som lyfts fram i motionen. Det är också
i enlighet med de satsningar som görs gällande pedagogers utbildning och
kompetens samt det utvecklingsarbete som pågår med att skapa mindre
barngrupper. Nämnden ser positivt på Skolverkets nya riktlinjer som ett
stöd i det fortsatta arbetet med att ha kvar och utveckla en kvalitativ
förskola. Gruppstorleken som en enskild faktor är dock inte tillräcklig
förutsättning för god kvalité i förskolan. Den viktigaste kvalitetsfaktorn i
förskolan för att utveckla verksamheten utifrån de nationella
styrdokumenten är personalens utbildning och kompetens. Antalet
pedagoger i gruppen är av stor betydelse tillsammans med gruppstorlek,
barngruppens sammansättning samt förskolans lokaler och
utomhusmiljöns anpassning till verksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum
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Reservation från den Socialdemokratiska KS-gruppen i
ärendet "Svar på motion om att kommunen ska organisera
förskoleverksamheten utifrån skolverkets riktmärke gällande
barngruppers storlek i förskolan", KS 17 05 30
Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen reserverar oss till
förmån för vårt förslag i Motion om att Varbergs kommun ska organisera
sin förskoleverksamhet utifrån skolverkets riktmärke gällande
barngruppers storlek i förskolan.
Socialdemokraterna reserverar sig mot borgarnas, och Miljöpartiets, beslut
om att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Vi anser att det vore
självklart att Varbergs kommun organiserar förskoleverksamheten efter
skolverkets riktmärke som bygger på aktuell forskning som säger att
barngrupperna bör ligga inom spannet 6-12 barn för 1-3 åringar och 9-15
barn per grupp för 4-5 åringar för att säkerställa en förskola av god kvalité.
I Varberg har barngruppernas storlek minskat markant (från 16.7 barn per
grupp år 2015 till 15.6 år 2016) med hjälp av den socialdemokratiskt ledda
regeringens statsbidrag.
Barn- och utbildningsförvaltningen är positiv i sitt svar till men ser inte det
som realistiskt att minska barngruppernas storlek till riktmärket utan att
nya pengar tillskjuts till nämnden. I barn- och utbildningsnämnden yrkade
borgarna att de också har riktmärket som ambition och att barngruppernas
storlek ska följas upp kontinuerligt. Men ändå väljer Moderaterna,
Folkpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet att yrka
avslag. Detta kan inte tolkas annat än att borgarna saknar viljan att
ekonomiskt prioritera arbetet med att minska barngrupperna i Varbergs
kommun.
För den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen
Jana Nilsson (S), vice ordförande i Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2015/0438

Förstudie omklädningsbyggnad Sjöaremossen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie
för en ny omklädningsbyggnad vid Sjöaremossens isbana
2. godkänna en förstudiekostnad om 200 000 kronor och att denna
kostnad belastar kultur- och fritidsnämndens resultatreserv om
projektet inte genomförs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Det finns idag två bandyföreningar som har sin hemvist vid Sjöaremossens
isbana, Sunvära SK och Frillesås BK, varav den senare tillhör Kungsbacka
kommun. Båda föreningarna har seniorlag, herrarna spelar i division 1
västra, Sunväras damer spelar i Damallsvenskan, och båda föreningarna
har stor ungdomsverksamhet. Förutom bandyverksamhet är anläggningen
ett populärt utflyktsmål för både skolor och allmänhet.
För att fortsatt kunna bedriva bandy- och skridskoverksamhet vid
Sjöaremossens isbana bör den gamla omklädningsbyggnaden rivas och
ersättas med nybyggnation i form av
• 4 stycken omklädningsrum, 35-40 m2/rum.
• 1 stycken mindre omklädningsrum för domare, 20 m2.
• 1 stycken mindre rum för slipning av skidskor, 20 m2.
• Kiosk med värmestuga enligt nuvarande storlek.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 maj 2017, § 276.
Beslutsförslag 27 april 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 26 april 2017, § 40.
Kultur- och fritidsnämnden 21 oktober 2015, § 135.

Övervägande
Det finns inga andra alternativa lösningar om bandy på serienivå ska kunna
spelas på anläggningen. Kungsbacka kommun är idag medfinansiär, och ett
nytt avtal har beslutats i kultur- och fritidsnämnden 26 april 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret
Servicenämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 134

Sammanträdesprotokoll
2017-05-30

10

Dnr KS 2017/0365

Försäljning av Åkaren 3, 11 och 13
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna upprättat köpekontrakt där kommunen försäljer Åkaren 3, 11
och 13 till Varbergs Bostads AB till en köpeskilling av 20 miljoner
kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inom kvarteret Åkaren finns tre kommunala fastigheter. Åkaren 3 och 11 är
idag obebyggda och inrymmer delvis tillfälliga parkeringsplatser. Åkaren 13
är bebyggd och inrymmer främst olika typer av lägenheter.
Åkaren står idag inför ett vägskäl då fastigheten är i behov av stora
reinvesteringsåtgärder. Besiktning av Åkaren 13 har utförts av
serviceförvaltningen med bedömningen att kostnader för akuta åtgärder
uppgår till cirka 5 miljoner kronor. För fastigheten finns det ett
föreläggande gällande en inte godkänd obligatorisk ventilationskontroll.
Byggnadsnämnden har utfärdat en dispens vilken är giltig till och med 1
januari 2019.
Ovan beskrivna åtgärder är endast de mest akuta och innebär inte
nödvändigtvis att fastigheten efter dessa åtgärder kommer att uppfylla
ställda myndighetskrav. Därför planeras en omfattande ROT-renovering
(ROT står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad).

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 30 maj 2017, § 322.
Beslutsförslag 11 maj 2017.
Köpekontrakt avseende Åkaren 3, Åkaren 11 och Åkaren 13 inklusive
bilagor.
Byggnadsnämnden 30 mars 2017, § 201.

Övervägande
Åkaren 13 bör i samband med en ROT-renovering anpassas för att inrymma
fler bostäder parallellt med att de obebyggda fastigheterna på Åkaren
exploateras. I linje med beslut om renodling av fastighetsägandet inom
Varbergs kommun samt Varbergs Stadshus AB bör Åkaren försäljas till
Varbergs Bostads AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Vid en försäljning av fastigheterna inom Åkaren till Varbergs Bostads AB
säkerställs betydelsefulla inriktningar inom kommunens
förtätningsstrategi.
Åtgärden är i linje med prioriterat mål om ökad bostadsförsörjning och det
skapas goda förutsättningar för en högre exploateringsgrad inom kvarteret,
samtidigt som kommunen säkerställer att det tillskapas hyresrätter inom
stadskärnan.
Inför kommande renoveringsprojekt hanterar Varbergs Bostads AB evakueringen av befintliga tillsvidarekontrakt i enlighet med hyreslagen.
Evakuering av akutboendet och sociala kontrakt hanteras gemensamt av
socialförvaltningen och serviceförvaltningen. Arbetet med evakuering
förankras inom respektive nämnd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0309

Avtal mellan Varbergs Fastighets AB och
Varbergs kommun gällande projektverksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förslag till avtal, daterat 3 maj 2017, mellan Varbergs
Fastighets AB och Varbergs kommun gällande projektverksamheten i
fastighetsinvesteringar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med översynen av fastighetsinvesteringsprocessen har identifierats ett behov av att tydliggöra förutsättningar för den projektverksamhet
Varbergs Fastighets AB, VFAB, bedriver på uppdrag av kommunstyrelsen,
genom samhällsutvecklingskontoret.
Föreliggande förslag till avtal har utarbetats av
samhällsutvecklingskontoret och VFAB, i samråd med ekonomikontoret.
Avtalet fastställer det uppdrag VFAB har i fastighetsinvesteringsprocessen
och förtydligar detsamma, samt frågor kring ekonomisk ersättning och
arbetsmiljöansvar, när bolaget arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen
med samhällsutvecklingskontoret som beställare.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 maj 2017, § 289.
Beslutsförslag 3 maj 2017.
Förslag till avtal, daterat 3 maj 2017.

Övervägande
Avtalet innebär ett tydliggörande i vad som ingår i leveransen från VFAB till
kommunstyrelsen, när denne genom samhällsutvecklingskontoret agerar
beställare, samt i hantering av garantiärenden och besiktningar utförda av
serviceförvaltningen. Avtalet ska ses som ett led i tydliggörandet av ansvar
och roller i anslutning till förslag på ny processbeskrivning för fastighetsinvesteringarna, vilken förväntas antas under hösten 2017. Förändringen i
ersättningen innebär en bättre styrning mot projektledningstiden som är
VFAB främsta uppdrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergs Fastighets AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 136

Sammanträdesprotokoll
2017-05-30

13

Dnr KS 2017/0251

Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 26 april 2017 som svar på remiss
Kollektivtrafikplan 2018 med redaktionellt tillägg av ”i hela kommunen”
i meningen som startar med Att hållplatserna och slutar med har
väderskydd, belysning och är väl underhållna signalerar att
resenärerna är viktiga. på sidan 1 i yttrande daterat 26 april 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ewa Klang (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med redaktionellt
tillägg av ”i hela kommunen” i meningen som startar med Att hållplatserna
och slutar med har väderskydd, belysning och är väl underhållna
signalerar att resenärerna är viktiga. på sidan 1 i yttrande daterat 26 april
2017.

Beslutsordning
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag
med redaktionellt tillägg och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar
bifalla förslaget.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått möjlighet att yttra sig över Hallandstrafikens
kollektivtrafikplan 2018. Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål
och principer i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Huvudprincipen är att koncentrera resurserna till utpekade
kollektivtrafikstråk där förutsättningar för ökat resande är goda.
Kollektivtrafikplan 2018 är den sjätte i sitt slag som arbetats fram av
Hallandstrafiken på uppdrag av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Halland. Kollektivtrafikplan 2018 ger en detaljerad beskrivning av de
trafikförändringar som föreslås för året 2018 samt en utblick för 20192020. De förändringar som föreslås följer de fastslagna principerna i det
Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförändringar för 2018
innebär en ökad nettokostnad för 7,6 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 15 maj 2017, § 291.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Beslutsförslag 21 april 2017.
Yttrande över förslag till Kollektivtrafikplan 2018, 26 april 2017.
Hamn- och gatunämnden, 26 april 2017.
Barn- och utbildningsnämnden, 19 april 2017.
Kollektivtrafikplan 2018, remissversion 3 april 2017.

Övervägande
Varbergs kommun ser positivt på den planerade utökningen av tågavgångar
både norrut och söderut å Västkustbanan under högtrafiktimmar samt
kompletterande helgtrafik, det skapar bra förutsättningar för fler att pendla
med kollektivtrafik.
För att öka attraktivitet att resa med kollektivtrafiken är helhetsintrycket
viktigt. Att hållplatserna i hela kommunen har väderskydd, belysning och är
väl underhållna signalerar att resenärerna är viktiga. Varbergs kommun
deltar gärna i arbetet med att prioritera vilka hållplatser på statligt vägnät
som behöver åtgärdas. Det är angeläget att det sker under kommande år
utifrån de medel som finns i regional plan och Hallandstrafikens budget.
Utblick 2019-2020
Varbergs kommun ser positivt till fortsatt utveckling på Ullaredstråket,
regionbusslinje 651 Varberg-Ullared, för att möta den ökade
arbetspendlingen. Det främjar ett hållbart resande och avlastar biltrafiken
på väg 153.
Viskadalsbanan har under året haft nedsatt hastighet på grund av bristande
underhåll, vilket påverkat restiden. Två nya turer har satts in tidig morgon
och sen eftermiddag. Varbergs kommun menar att ökat underhåll på
Viskadalsbanan är nödvändigt för att behålla den trafik som finns idag.
Någon ytterligare satsning för Varbergs kommun kopplade till
regionbussarna finns inte med, förutom att julafton trafikeras som söndag
med anledning av ökat resbehov. Kollektivtrafikplan 2018 bör inkludera
åtgärder och satsningar för att främja kollektivtrafiken och ett hållbart
resande i hela kommunen.
Varbergs kommun ser positivt på arbetet med att hitta nya integreringsmöjligheter. Varbergs kommun vill bland annat se mer flexibilitet vad gäller
kopplingar mellan linjetrafik och skolturer, idag kan grundskolelever åka
med linjetrafik men en gymnasieelev kan inte åka med skolskjuts. Varbergs
kommun vill tillsammans med Hallandstrafiken se över möjligheterna att
hitta alternativa lösningar för en av vår största pendlargrupp.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hallandstrafiken

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0236

Svar på remiss - Genomförande av ändringar i
dricksvattendirektivet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. tillstyrka Näringsdepartementets förslag till genomförande av ändringar
i dricksvattendirektivet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I remiss från Näringsdepartementet efterfrågas synpunkter på förslag till
genomförande av de ändringar som gjorts i dricksvattendirektivet.
Dricksvattenkvalitet regleras i rådets direktiv 98/83/EG om kvaliteten på
dricksvatten, dricksvattendirektivet. Dricksvattendirektivet innehåller ett
antal minimikvalitetskrav som ska vara uppfyllda för att garantera att
dricksvatten utgör ett säkert livsmedel för människor. I Sverige har
dricksvattendirektivet implementerats genom livsmedelslagen (2006:804),
livsmedelsförordningen (2006:813) och Livsmedelsverkets föreskrifter
(SLVFS 2001:30) om dricksvatten.
Den 6 oktober 2015 beslutade EU-kommissionen om ändringar av bilaga II
och III till dricksvattendirektivet, ändringsdirektiv 2015/1787. I bilaga II
fastställs minimikraven för kontrollprogram och i bilaga III anges
analysmetoder. Ändringsdirektivet ska börja tillämpas 27 oktober 2017.
Ändringsdirektivet innebär att utformning av kontrollprogram, med avseende på parametrar, analys och provtagningsfrekvens, ska göras utifrån en
riskbedömning som godkänns av kontrollmyndigheterna, utgörs
huvudsakligen av kommunerna. Utifrån denna riskbedömning kan relevanta parametrar väljas ut till kontrollprogrammet. Ändringsdirektivet
innebär att det blir tydligare vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda
för att få göra undantag från de parametrar och provtagningsfrekvenser
som fastställs i direktivet.
För att kunna implementera kommissionens ändringsdirektiv 2015/1787 i
svensk lagstiftning föreslår Näringsdepartementet ett nytt bemyndigande i
livsmedelslagen. Bemyndigandet innebär att regeringen eller utsedd
myndighet får meddela föreskrifter om skyldighet för den som producerar
eller tillhandahåller dricksvatten att upprätta riskanalyser och förslag till
egenkontrollprogram, för prövning av kontrollmyndigheten.

Justerandes signatur
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Konsekvenser för verksamhetsutövare
I dagsläget finns det viss flexibilitet i direktivets krav, vilket gör det möjligt
för verksamhetsutövaren att avvika från kraven på vilka parametrar och
vilken provtagningsfrekvens som ska ingå i egenkontrollprogrammet.
Denna möjlighet har tagits bort genom ändringen i dricksvattendirektivet.
Istället kan medlemsländerna införa ett system som gör det möjligt att efter
riskbedömning avvika från kraven i direktivet. Egenkontrollprogrammet
blir därmed mer anpassat till riskerna i det enskilda fallet. Bedömningen är
att omfattningen av kontrollprogrammen med avseende på antal
parametrar och provtagningsfrekvens kommer att bibehållas eller minska
med det nya systemet.

Konsekvenser för kommuner
Förändringen av direktivet kan innebära visst ökat arbete för kommunerna
när det gäller godkännande av verksamhetsutövarnas riskbedömningar.
Detta ingår till viss del redan i dagens kontrollverksamhet, men med de nya
reglerna blir detta moment en obligatorisk del. Även kontrolltiden för vissa
dricksvattenanläggningar kan öka något på grund av kravet på riskanalys.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 30 maj 2017, § 321.
Beslutsförslag 17 maj 2017.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 15 maj 2017, § 48.
Remiss – Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Näringsdepartementet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr KS 2017/0285

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta ny dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen som ersätter
tidigare dokumenthanteringsplan, antagen av kommunstyrelsen
26 mars 2013, § 47
2. dokumenthanteringsplanens övergripande struktur ska användas som
riktlinje för samtliga nämnder i kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver
myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Syftet med dokumenthanteringsplanen är att åstadkomma en effektiv styrning av dokumenthanteringen samt leva upp till de lagkrav som åligger myndigheten i
frågor rörande redovisning av allmänna handlingar och arkiv. En
dokumenthanteringsplan ska innehålla information om myndighetens alla
handlingar, till exempel hur och var de förvaras, om de registreras och om
de ska bevaras eller gallras. Dokumenthanteringsplaner behöver revideras
regelbundet för att de ska innehålla korrekt information och kunna vara ett
stöd för verksamheten. I arkivreglementet står att
dokumenthanteringsplanen ska ses över vartannat år och utöver det snarast
uppdateras om det uppkommer förändringar i vad som utgör myndighetens
handlingar eller i hur myndighetens handlingar hanteras.
Kommunstyrelsens befintliga dokumenthanteringsplan är från 2013 och är
därmed i behov av en revidering.
Den stora skillnaden mot den tidigare dokumenthanteringsplanen är att
den nu följer en verksamhetsbaserad struktur som bättre ska spegla
verksamhetens processer. Tanken är att strukturen ska kunna användas i
samtliga nämnders dokumenthanteringsplaner.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2 maj 2017, § 263.
Beslutsförslag 20 april 2017.
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0177

Tertialrapport för kommunstyrelsen - januariapril 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna tertialrapport för kommunstyrelsen januari-april 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt rapportering avseende
kommunstyrelsens verksamhet januari till april 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 maj 2017, § 304.
Beslutsförslag 10 maj 2017.
Kommunstyrelsens tertialrapport 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0217

Tertialrapport Varbergs kommun januari-april
2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. godkänna tertialrapport för Varbergs kommun januari-april 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har med underlag från nämnder och styrelser
sammanställt kommunens tertialrapport avseende perioden januari till
april 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 30 maj 2017, § 320.
Beslutsförslag 8 maj 2017.
Tertialrapport 2017 – Varbergs Kommun.
Nämndernas inrapporterade underlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0245

Begäran om överföring av resterande Psynkprojektmedel avseende år 2017 och 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bevilja en fortsättning av Psynk-projektet under åren 2017 och 2018
2. bevilja projektmedel till barn- och utbildningsnämnden om totalt 3,4
miljoner kronor att utnyttjas under perioden 2017-2018
3. anslaget administreras av barn- och utbildningsnämnden för
disponering av de tre nämnderna kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden
4. finansiering sker genom ianspråktagande av kommunens resultat 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare avsatt 10 miljoner kronor under perioden
2013-2016 till projektet Psykisk hälsa - synkronisering av våra insatser i
skola, socialtjänst hälso- och sjukvård, Psynk. Projektet infördes för att
möta utvecklingen av den psykiska hälsan i ett treårigt samarbetsprojekt i
samverkan mellan socialförvaltningen, barn-och utbildningsförvaltningen
och kultur-och fritidsförvaltningen. Projektet blev Psynk, som står för
synkronisering av insatser för barn och ungas psykiska hälsa. Med Psynk
skapades en Varbergsmodell i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa
hos barn och ungdomar mellan 0-22 år. Riskområden och specifika
målgrupper identifierades, prioriterades och beslut togs av projektets
styrgrupp.
Projektets mål var att få ett förbättrat arbetssätt kring barn och ungas hälsa
som på sikt ska leda till att barn och unga i Varberg mår bättre, vilket
beräknas minska kostnaderna för samhället.
Projektet har nu slutredovisats och socialnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har godkänt
slutrapporten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 maj 2017, § 303.
Beslutsförslag 26 april 2017.
Socialnämnden 23 mars 2017, § 43.
Barn- och utbildningsnämnden 3 april 2017, § 54.
Kultur- och fritidsnämnden 22 mars 2017, § 30.
Psynk slutrapport 19 december 2016.
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Övervägande
Socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden önskar gemensamt fortsätta med Psynk-projektet genom att
arbeta med tre underdelar: Be right back, Skolfam samt Övergångar och
inkludering. Arbetet beräknas pågå under åren 2017-2018 till totalbeloppet
3,4 miljoner kronor.
Anslaget administreras av barn- och utbildningsnämnden för disponering
av kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0289

Uppsiktsplikt 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Varbergs Bostad AB, Varberg Vatten AB och Vatten & Miljö i Väst AB,
Hallands Hamnar Varberg AB och Hallands Hamnar AB, Varberg
Energi AB och Varberg Energimarknad AB, Varberg Event AB, Varbergs
Fastighets AB, Marknad Varberg AB och Varbergs Stadshus AB har
under verksamhetsåret 2016 bedrivit sin verksamhet på sätt som är
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen, KL 6:1 a, årligen i beslut
pröva om kommunens bolag verkat i enlighet med det kommunala
ändamålet med bolaget och i enlighet med de kommunala befogenheter
som gäller för bolagets verksamhet.
Bolagen står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska årligen i beslut pröva om
kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt
med det fastställa kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den
kommunala befogenheten.
Kommunstyrelsens reglemente anger att styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad
gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men
också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och
kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som
anges i 3 kap. 17–18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och
stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
4. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag
som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges
fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den
samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Justerandes signatur
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Inför den kommunala årsberättelsen sammanställer samtliga bolag sina
årsredovisningar. Till årsredovisningen hör en verksamhetsberättelse.
Bolagens verksamhetsberättelser utgör en konkret redovisning av det
gångna året och är därför av vikt när kommunstyrelsen prövar
verksamheterna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 maj 2017, § 279.
Beslutsförslag 12 april 2017.

Övervägande
Kommunstyrelsens förvaltning och kommunstyrelsen har löpande under
verksamhetsåret en betydande kontakt med bolagen. Dessa kontakter som
bland annat sker vid styrelsemöten i Varbergs Stadshus AB, månatliga
möten inom kommunkoncernens ledningsgrupp, planlagda möten mellan
bolagen och kommunstyrelsens arbetsutskott, möten inom bolagskoncernen samt ekonomikontorets närvaro vid samtliga slutrevisioner
utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen har att göra enligt
kommunallagen 6:1 a.
I samtliga granskningsrapporter för 2016 bedöms att verksamheten i allt
väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att utifrån ändamålsbeskrivningar
och den uppföljning som sker regelbundet samt genom verksamhetsberättelser, visar att Varbergs kommuns bolag bedrivit sina verksamheter
under verksamhetsåret 2016 på ett sätt som varit förenligt med fastställda
ändamål och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Om något eller några bolag inte har fullföljt sin verksamhet förenligt med
ändamål och befogenheter ska frågan föras vidare till kommunfullmäktige,
men i och med att så inte är fallet hanteras beslutet om uppsiktsplikt av
kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga bolag
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0266

Fullmakt för ombud - Kommunassurans Syd
försäkrings AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge Varbergs kommuns valda ombud fullmakt och instruktion att för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 rösta för fastställelse av den av styrelser framlagda resultat- och
balansräkningen
 rösta för disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
 rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören
 avseende frågan om geografiskt verksamhetsområde rösta i
enlighet med styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings
ABs förslag
 avseende frågan om obligatorisk direktplacering av delägarnas
försäkringsskydd rösta för en utredning enligt arbetsgruppens
förslag
 samt fatta övriga för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
bolagsstämmas genomförande nödvändiga beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun är delägare i Kommunassurans Syd försäkrings AB och
är därmed kallade till bolagets årsstämma 15 juni 2017.
Som ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet
har att rösta på bolagsstämman, vilket antas i ovanstående beslut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 maj 2017, § 278.
Beslutsförslag 25 april 2017.
Kallelse till årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Övervägande
Det är framförallt två frågor som är av vikt att hantera avseende
bolagsstämman och det är frågan om
 bolagets geografiska verksamhetsområde samt
 om obligatorisk direktplacering av delägarnas försäkringsskydd.
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2010 godkände samtliga delägare att det geografiska området för bolaget
skulle utökas till att omfatta kommuner och landsting i Götaland.
Vid årsstämman 10 maj 2016 i Alvesta diskuterades frågan om ett
ytterligare utökat område för delägarskap. Styrelsen beslutade att utreda
frågan.
Bolaget har fått förfrågningar från kommuner utanför Götaland samt från
systerföretaget Förenade Småkommuners Försäkringsbolag, FSF.
Det finns både fördelar och nackdelar med ett utökat geografiskt område
och därför föreslår styrelsen årsstämman att begränsa utökningen med
kommunerna inom FSF.
Frågan om obligatorisk direktplacering av delägarnas försäkringsskydd
avser frågan om delägarna ska kunna upphandla sina försäkringar eller om
det ska vara obligatoriskt som delägare att försäkringarna ska placeras i
Kommunassurans syd. En arbetsgrupp har arbetat med frågan och deras
förslag till styrelsen och därmed bolagsstämman är att utreda frågan
ytterligare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ombud – Kommunassurans Syd Försäkrings AB
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Dnr KS 2017/0378

Logistik och underhåll av skateramp 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja 150 000 kronor ur kommunstyrelsens ofördelade medel för 2017
för att bekosta fram- och bortforsling av skaterampen, upp- och
nedmontering samt underhåll av skateramp.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Marknad Varberg har tillsammans med andra avdelningar i Varbergs
kommun aktivt stöttat tillkomsten av destinationsutvecklande evenemang i
staden. Marknad Varberg fick 2016 möjlighet att stötta upp Hallifornia med
350 000 kronor då flera delar av eventet starkt bidrar till att stärka
platsvarumärke och skapa attraktion och delaktighet för nya målgrupper.
Dessa pengar möjliggjorde bland annat att en gedigen skateramp kunde
byggas, fri för vem som helst att nyttja och samlas kring. Rampen användes
flitigt hela sommaren och monterades därefter ned för vinterförvaring på
hösten. Hallifornia har i ett överlåtelseavtal gett kommunen äganderätten
till rampen från 2017 i utbyte att få tillgång till den en vecka innan, under
och efter Halliforniaevenemanget och att Varbergs kommun sköter logistik
och underhåll av rampen.
Rampen är en omdiskuterad installation och många intressenter har
engagerat sig för att bevara och vidareutveckla intresset och möjligheten för
unga att röra på sig och bevara den som social nod. Det har inkommit
många påtryckningar från skateföreningar och andra intressenter att
upplåta rampen på årlig basis med en central placering, både under
evenemanget Hallifornia men även under resterande sommarsäsong.
Representanter för Marknad Varberg, kultur- och fritidsförvaltningen och
hamn- och gatuförvaltningen har fört en dialog med skateboardföreningarna och Hallifornia för att diskutera en bra plats för Skaterampen
2017. Valet föll på Sjöallén, som fungerar väl ur flera perspektiv. Sjöallén är
ett av de områden i centrum som kan bli mer grönt och mer attraktivt att
besöka i enlighet med kommunens grönstrategi samt lättillgänglig för
ankommande med tåg. Det blir en attraktiv samlingspunkt även för ickeskateboardåkare, eftersom denna frisport lockar åskådare. Rampen
kommer att ägas av Varbergs kommun och Hallifornia har nyttjanderätt
under festivalen på somrarna. Kommunen har bygglov för tre år och planen
är att rampen är på plats i början av juli.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-05-30

27

För året 2017 är det Marknad Varberg som organiserar skaterampen genom
att söka ofördelade medel. För åren 2018 och 2019 kommer kultur- och
fritidsnämnden att inkludera kostnaden kring rampens logistik i ordinarie
driftskostnader och organisera aktiviteten.
Rampen har varit mycket uppskattad av yngre målgrupper och har bidragit
till att skapa liv och rörelse mitt i staden. Den har även bidragit till att
skateföreningar med nationellt intresse fått upp ögonen för Varberg och det
diskuteras nu fler events och satsningar för skateboardåkare i Varberg
framöver. Man ser Varberg som en naturlig nod för utveckling av skate i
Sverige. För att fortsätta möjliggöra utökning av skateevenemang och mer
sport, liv och rörelse i centrala Varberg önskas att åter igen få rampen på
plats inför sommarsäsong 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 maj 2017, § 315.
Beslutsförslag 17 maj 2017.

Övervägande
Marknad Varberg har tagit på sig ansvaret att stå för logistiken kring
rampens fram- och bortforsling, upp- och nedmontering samt underhåll.
Hamn- och gatunämnden kommer att genomföra insatserna på beställning
av Marknad Varberg.
Kostnaden för att färdigställa rampen, underhålla och forsla bort till hösten
beräknas till 150 000 kr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
Marknad Varberg
Hamn- och gatunämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KS 2017/0173

Redovisning av verkställda uppdrag - april 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna redovisning av verkställda uppdrag samt förslag på uppdrag
att avskriva, enligt Verkställda uppdrag, 6 april 2017.
2. vid redovisning av pågående uppdrag ska tidsangivelse för förväntat
färdigställande av uppdragen att anges.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Som ett led i kommunens interna uppföljning och kontroll har kommunkansliet sammanställt samtliga uppdrag som kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller arbetsutskottet gett och som har verkställts. Bilagt
finns även förslag på ett fåtal ärenden som av olika anledningar bör
avskrivas.
30 uppdrag har verkställts:
- KS 2015/0255
- KS 2016/0286
- KS 2015/0461
- KS 2015/0117
- KS 2014/0524
- KS 2015/0545
- KS 2014/0199
- KS 2016/0070
- KS 2015/0255
- KS 2015/0179
- KS 2015/0109
- KS 2014/0457
- KS 2013/0074
- KS 2012/0548
- KS 2016/0507
- KS 2014/0540
- KS 2012/0019
- KS 2011/0357
- KS 2013/0148
- KS 2013/0149
- KS 2013/0273
- KS 2016/0445
- KS 2013/0272
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KS 2016/0287
KS 2016/0287
KS 2011/1036
KS 2016/0213
KS 2013/0294
KS 2016/0026
KS 2015/0109

Två uppdrag föreslås avskrivas:
- KS 2014/0305
- KS 2010/0015
Det finns utöver dessa uppdrag några uppdrag som redan redovisats till
kommunfullmäktige tidigare genom separata ärenden, exempelvis KS
2014/0199 om att ge servicenämnden i uppdrag att utreda förutsättningar
för en samordnad varudistribution i Varberg, eller KS 2015/0324 om att ge
i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda framtida
pensionskostnadsutveckling och hantering av extra pensionsavsättning..

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 maj 2017, § 292.
Beslutsförslag 6 april 2017.
Verkställda uppdrag, 6 april 2017.
Pågående uppdrag, 6 april 2017.
Arbetsutskottet 21 mars 2017, § 163.
Beslutsförslag 3 mars 2017.
Verkställda uppdrag, 3 mars 2017.
Pågående uppdrag, 3 mars 2017.

Övervägande
Kommunkansliet anser att bilagda uppdrag har verkställts eller bör
avskrivas, och föreslår därmed kommunfullmäktige att göra detsamma.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0232

Antagande av nya verksamhetsområden för VA i
Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. utvidga verksamhetsområden för VA genom tillägg av fastigheterna
Duveslätt 2:75 och 2:9, Galtabäck 2:9-2:12, Tvååker-Ås 4:45,
4:114-4:117 del av s:30, Lindås 1:43, Lindås 1:45, Löftaskog 1:7-1:11,
Smedsgård 1:7, Stråvalla-Kärra 2:57, Tofta 6:34-6:36, Ullebo 6 och 10,
Valinge kyrka, Vare 4:17och 4:8, Vreten 1 och 2 Mantalet 1 och 2, Årnäs
3:135, Årnäs 4:79-4:80, Åsby 5:8, Åskloster 1:91, på sätt som framgår av
kartmaterial, bilaga A
2. inrätta verksamhetsområden för VA genom tillägg av fastigheterna
Träslöv 30:1, Tvååker 12:66, Munkagård 1:57, Smeakalles äng,
Spannarp 11:50 med flera, Stenen Etapp B och C, Torpa-Kärra 7:28 med
flera, Trönninge skola och IP, samt Trönningenäs etapp CI och CA, på
sätt som framgår av kartmaterial, bilaga B.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Huvudmannen för VA-verksamheten i Varberg kommun vill inrätta
verksamhetsområden för VA. Ärendet gäller att inrätta nya
verksamhetsområden där exploatering har skett de senaste åren eller
nyanslutningar skett i det befintliga verksamhetsområdets närhet.
Verksamhetsområden definieras enligt Lagen om allmänna vattentjänster
§ 1 som, "verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller
flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän vaanläggning". Ansvaret för att inrätta verksamhetsområdet åligger
kommunen och inte huvudmannen, i enlighet med Lagen om allmänna
vattentjänster § 6;
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang
för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses
i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
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Nya verksamhetsområden tas upp för beslut en gång per år eller vid
särskilda tillfällen om en utbyggnad kräver detta. Verksamhetsområdena
delas in i nyttigheterna spillvatten, dricksvatten och dagvatten. Föreslagna
och sedan tidigare antagna verksamhetsområden framgår i ärendets
bilagor.
Det är två olika typer av områden där beslut behöver fattas, dessa
kategoriseras enligt följande:
Kategori A: beslut om införlivande i verksamhetsområde för fastigheter i
anslutning till befintliga verksamhetsområden. Gäller normalt ett färre
antal fastigheter som ej är framdrivna av exploatering.
Kategori B: bekräftelse av införlivande i verksamhetsområde av
exploateringsområden utgående från detaljplan som vunnit laga
kraft.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 maj 2017, § 281.
Beslutsförslag 12 april 2017.
Varberg Vatten AB 28 februari 2017, § 16.
Kartor bilaga A och B.

Övervägande
Kommunkansliet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta
verksamhetsområden för VA och att utvidga ett antal befintliga
verksamhetsområden för VA i enlighet med förslag från Varberg Vatten AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2017-05-30

Ks § 147

32

Dnr KS 2017/0341

Nytt vägnamn vid Trönninge skola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. till nytt vägnamn vid Trönninge skola fastställa Kockatorpsvägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av ny fastställd detaljplan över skola och idrottshall i
Trönninge, krävs ett nytt vägnamn. Namnsättning av den så kallade
huvudgatan i detaljplan, vinkelrät från Lindbergsvägen, är ännu inte klar
eftersom det ännu är oklart om denna kommer att ingå i Österledens
eventuella förlängning.
Vägen in till skolan föreslås kallas Kockatorpsvägen för att anknyta till
närliggande Kockatorpet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 maj 2017, § 296.
Beslutsförslag 5 maj 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 26 april 2017, § 42.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Stadsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 148

Sammanträdesprotokoll
2017-05-30

33

Dnr KS 2017/0336

Remissvar - ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Grimeton Transport
AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. inte ha något att invända mot ansökan från Grimeton Transport AB
gällande kameraövervakning enligt kameraövervakningslagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har begärt Varberg kommuns yttrande på Grimeton
Transport ABs ansökan om tillstånd enligt lagen om kameraövervakning.
Företaget ansöker om kameraövervakningstillstånd för att förebygga brott.
Det har vid flertalet tillfällen skett stölder av diesel från tankar och fordon.
Företaget har försökt att förebygga detta genom lås på tankar, extra
belysning och strategisk placering av fordonen, men stölderna har fortgått.
Övervakningen är tänkt att ske klockan 18-05 vardagar samt 15-08
helgdagar. Bild eller ljud ska inte lagras. Området är på privat mark, men
det är inte inhägnat vilket gör att allmänheten har obegränsad tillgång till
det.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 30 maj 2017, § 314.
Beslutsförslag 11 maj 2017.
Ansökan inkommen 28 april 2017.

Övervägande
Tillstånd till kameraövervakning ska ges om intresset av övervakningen
väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid en
bedömning ska det även beaktas om övervakning behövs för att förebygga
brott och förhindra brott eller andra jämförliga ändamål. I det här fallet
finns det dokumenterade stölder och avsikten med övervakningen är att
förhindra fortsatta sådana.
Kommunkansliet gör bedömningen att sökandens intresse att
kameraövervaka platserna väger tyngre än allmänhetens intresse att inte
övervakas. Området finns dessutom på privat mark. Avsikten med
övervakningen är alltså inte att filma allmänheten och bilder eller ljud
kommer inte heller att lagras.
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Den invändning eller kommentar som skulle kunna göras är att det i
ansökan saknas en förteckning över att de anställda godkänner
kameraövervakningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2016/0091

Svar på motion om att skapa en marknadsplats
för kreativa och kulturella entreprenörer
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bifalla motionens första att-sats: Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Marknad
Varberg och kulturentreprenörer utreda hur formerna för en
marknadsplats beskriven enligt ovan skulle kunna organiseras
2. avslå motionens andra att-sats: Varbergs fastighets ges därefter i
uppdrag att iordningställa lämplig lokal i centralt läge för att erbjuda
kreativa och kulturella näringar en sådan marknadsplats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Linda Berggren (S) har i motion daterad 14 februari 2016 föreslagit att en
marknadsplats för kreativa och kulturella entreprenörer skapas i Varberg.
Motionären skriver att det är viktigt att kreativa och kulturella näringar får
möjlighet att vara en drivkraft för lokal och regional utveckling, både för att
det gynnar samhället i stort men också för att det gynnar ekonomisk tillväxt. Motionären yrkar att en utredning tillsätts för hur formerna för en
marknadsplats för kreativa entreprenörer skulle kunna organiseras samt att
Varbergs Fastighets AB därefter får i uppdrag att iordningställa en lämplig
lokal i centralt läge för en sådan marknadsplats.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2 maj 2017, § 260.
Beslutsförslag 8 februari 2017.
Motion daterad 14 februari 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0150

Svar på motion om att införa kommunala
trygghetsvärdar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. att avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Andreas Feymark (SD) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har motionerat om att kommunen bör införa kommunala ordningsvakter, så kallade trygghetsvärdar. Ordningsvakterna, som
föreslås anställas i egen regi eller tas in via vaktbolag, ska enligt motionen
bland annat bidra till att avskräcka brott, bidra till ökad trygghet samt
omedelbart tillhandahålla skydd för personer som upplever sig hotade.
Som andra exempel där kommuner använder ordningsvakter nämner motionen Vänersborg, Österåker, Stockholms tunnelbana samt Nordstan i
Göteborg. Inledningsvis hänvisas till brottsförebyggande rådets, BRÅ, rapport om brott, upplevd trygghet med mera, dock utan att redovisa några
uppgifter från rapporten. BRÅ:s rapport används även som underlag av
polisen och kommunen i det gemensamma arbetet med folkhälso- och
trygghetsrådet samt satsningen Trygg i Varberg.
Trygghet och brottslighet
Varberg ligger under snittet för hela riket och länet när det gäller totalt
antal anmälda brott, BRÅ. Under 2016 inkom totalt 6356 anmälningar till
polisen, av dessa är 5294 anmälningar om brott. Resterande anmälningar
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handlar exempelvis om förlorat gods, försvunnen person med mera. Dessa
räknas inte in som brottslighet.
De vanligaste anmälningarna som inkommit från allmänheten är:
• Tillgrepp av ej motordrivet fordon, 490 anmälningar
•

Stöld och snatteri utan inbrott, 214 anmälningar

•

Skadegörelse på motordrivet fordon, 203 anmälningar

•

Stöld ur/från motordrivet fordon, 178 anmälningar

Vad görs i Varberg i dag?
Det finns idag en särskild överenskommelse mellan kommun och polis som
lyfter prioriterade fokusområden. Utifrån överenskommelsen har polisen
sedan arbetat fram en gemensam handlingsplan tillsammans med
kommunens förvaltningar.
Planen bygger på den gemensamma problem-/lägesbilden som är
framtagen för Varberg utifrån statistik, förvaltningars behov och den
medborgardialog som polisen haft inför årets handlingsplan.
Utöver denna finns de så kallade medborgarlöftena för 2017, en
överenskommelse mellan kommunen och polisen i Varberg.
Vid behov används redan idag även för säkerhet och trygghet exempelvis
ökad polisnärvaro, polisens volontärer samt väktarrondering, som kommunen betalar för när det gäller kommunala objekt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 maj 2017, § 295.
Beslutsförslag 26 april 2017.
Medborgarlöfte Varbergs kommun 2017.
Överenskommelse 2016-2017 mellan Varbergs kommun och Polisen,
lokalpolisområde Varberg.
Handlingsplan 2017.
Motion inkommen 23 februari 2017.

Övervägande
Då mängden våldsbrott minskar generellt, då Varberg ligger på en, i relation till både Halland och riket, redan låg nivå av brottslighet och då satsningar på trygghetsområdet görs inom befintlig samverkan mellan kommun
och polis föreslås motionen avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0207

Svar på motion om rondell och övergångsställe
i Derome
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen eftersom det är påbörjat ett arbete enligt motionens
intentioner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg
av ”eftersom det är påbörjat ett arbete enligt motionens intentioner”.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag
med tillägg och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget.

Beskrivning av ärendet
Anders Friebe (S) har inkommit med motion om rondell och
övergångsställe i Derome. Väg 41 löper igenom Derome både med tung och
lätt trafik, cyklister och människor som korsar vägen med risk för livet.
Enligt motionären finns problem att ta sig över 41:an på ett säkert sätt, det
finns ingen säker övergång någonstans. Olyckor med personskador är inte
ovanliga trots att farten är sänkt vid korsningen 41 och väg 854.
Motionären yrkar att
• fullmäktige beslutar att Varbergs kommun ska stöta på vägverket så
att en rondell byggs vid korsningen 41:an och väg 853 vid Eklöws i
Derome.
• fullmäktige besluta om att Varbergs kommun ska stöta på vägverket
så att en säker övergång görs för cyklister och gående som måste
korsa 41:an i Derome.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 maj 2017, § 313.
Beslutsförslag 25 april 2017.
Motion inkommen 14 mars 2017.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret föreslår avslag på motionen eftersom
kontakter har tagits med Trafikverket och arbete med åtgärdsvalsstudie,
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ÅVS, har startat, vinter/vår 2017. I den pågående ÅVS:en för korsning väg
41 och 845 studeras bland annat vilka brister som finns och vilka åtgärder
som behöver göras för att öka bland annat trafiksäkerheten. Studien
beräknas vara klar i juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 152

Sammanträdesprotokoll
2017-05-30

40

Dnr KS 2017/0344

Information om uppdrag kring Håstens
familjecentral
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om utvärdering kring Håstens
familjecentral.
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Ks § 153

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 12 april till och
med 11 maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2017/0228-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 12 april 2017 till
Länsstyrelsen i Kronobergs län om svar på ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Skymap Innovations AB.
Dnr KS 2017/0264-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 12 april 2017 till
Länsstyrelsen i Jämtlands län om svar på ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Geomatikk Survey AS.
Dnr KS 2017/0256-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 13 april 2017 till
Länsstyrelsen i Västerbotten om svar på ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Dnr KS 2017/0280-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 13 april 2017 till
Länsstyrelsen Västra Götalands län om svar på ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Norconsult AB.
Dnr KS 2017/0293-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 13 april 2017 till
Länsstyrelsen Västra Götalands län om svar på ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Bröderna Sandhs entreprenad AB.

Forts.
Justerandes signatur
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Dnr KS 2017/0300-2
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 18 april 2017 om
servitutsavtal gällande rätt till väg för fastigheten Ås-Bäck 1:9 över
kommunens fastighet Ås-Bäck 1:2 i Åskloster.
Dnr KS 2016/0082-9
Mark- och exploateringschefens delegeringsbeslut den 24 april 2017 om nyoch ombyggnation av bostadsarrende beläget på allmän platsmark – inom
del av Träslöv s:9.
Dnr KS 2017/0334-2
Kommunekologens delegeringsbeslut den 4 maj 2017 till Länsstyrelsen i
Hallands län om dispensansökan angående borttagande och
återuppförande av stenmur, del av Veddige 33:3.
Dnr KS 2017/0332-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 5 maj 2017 till
Länsstyrelsen Södermanlands län om svar på ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Diagona AB.
Dnr KS 2017/0333-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 5 maj 2017 till
Länsstyrelsen i Jönköpings län om svar på ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Sydved AB.
Dnr KS 2017/0335-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 5 maj 2017 till
Länsstyrelsen i Stockholms län om svar på ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Orica Sweden AB.
Dnr KS 2017/0352-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 10 maj 2017 till
Lokala Samlarföreningen Nordhotterna i Varberg om ansökan om bidrag
till kamratmåltid.
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Dnr KS 2017/0351-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 11 maj 2017 till
Länsstyrelsen Västernorrland om svar på ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, PEMA.
Dnr KS 2017/0361-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 11 maj 2017 till
Länsstyrelsen Gävleborg om svar på ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Metria AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 154

Meddelanden
Kommunstyrelsen beslutar


godkänna redovisning av meddelanden för perioden 27 april till och
med 23 maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2015/0655-9
Länsstyrelsens Västra Götalands läns beslut den 27 april 2017 om tillstånd
för tävling/uppvisning med cykel på väg.
Dnr KS 2017/0362-2
Byggnadsnämndens beslut den 27 april 2017 om ändring av detaljplaner
Vä74, Vä75 och Vä95 för Bua strand syd.
Dnr KS 2012/0310-6
Byggnadsnämndens beslut den 27 april 2017 om planbesked för Berget 4.
Dnr KS 2017/0226-4
Länsstyrelsens Östergötlands beslut den 5 maj 2017 om utvidgning av
tillstånd till kameraövervakning med drönare, Spotscale AB.
Dnr KS 2014/0141-8
Länsstyrelsens beslut den 11 maj 2017 om ansökan om tillstånd enligt
kameraövervakningslagen, Qstar Tångaberg.
Dnr KS 2011/0870-30
Arkeologernas rapport
Nålmakaren 10.

om

arkeologisk

undersökning,

kvarteret

Dnr KS 2017/0151-5
Länsstyrelsens i Jönköpings läns beslut den 12 maj 2017 om tillstånd till
kamerövervakning med drönare, Skogsstyrelsen.
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Dnr KS 2017/0228-4
Länsstyrelsens i Kronobergs läns beslut den 19 maj 2017 om tillstånd till
kameraövervakning med drönare, Skymap Innovations AB.
Dnr KS 2017/0335-4
Länsstyrelsen Stockholms beslut den 19 maj 2017 om tillstånd till
kameraövervakning med drönare, Orica SwedenAB.
Dnr KS 2017/0280-4
Länsstyrelsens Västra Götalands läns beslut den 23 maj 2017 om tillstånd
till kameraövervakning med drönare, Norconsult AB
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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