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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

29 september 2015

Datum för anslags
uppsättande

12 oktober 2015

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15
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Sofie Werdin

Justerandes sign
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nedtagande

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0573

Trafikstrategi 2030
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna förslag på Trafikstrategi 2030 för Varbergs kommun
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att som en fördjupning av Trafikstrategin
ta fram en Parkeringsstrategi för Varbergs kommun senast första kvartalet 2016
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att som en fördjupning av Trafikstrategin
ta fram en Kollektivtrafikstrategi för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att andra och tredje att-satsen förtydligas
enligt följande
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att som en fördjupning av Trafikstrategin
ta fram en Parkeringsstrategi för Varbergs kommun senast första kvartalet 2016
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att som en fördjupning av Trafikstrategin
ta fram en Kollektivtrafikstrategi för Varbergs kommun.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall till eller avslag på Ann-Charlottes
Stenkils förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Förslag på Trafikstrategi 2030 för Varbergs kommun har tagits fram. Syftet
med trafikstrategin är att visa på den inriktning som Varbergs kommun vill
bedriva trafikfrågorna i framöver för att kunna uppnå ett effektivt, säkert
och hållbart trafiksystem i framtiden. I strategin finns tydliga ställningstaganden om vilken riktning Varbergs kommun vill gå när det gäller trafikplaneringen. Strategin ska utgöra underlag och vara till hjälp i det vardagliga arbetet med att skapa och planera Varbergs kommuns trafiksystem.
Hamn- och gatunämnden har den 17 november 2014, § 122, beslutat att anta
Trafikstrategin med tillhörande samrådsredogörelse.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Efter diskussion mellan hamn- och gatuförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning har trafikstrategin reviderats gällande kommunens övergripande strategiska planering. Det handlar om förändringar i kapitel 6 och
innebär ett tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan respektive nämnder.
Hamn- och gatunämndens har den 18 maj 2015, § 57, återremitterat förslaget med önskan om förtydliganden avseende landsbygds och servicefrågor i
strategin.
Hamn- och gatunämnden har den 15 juni 2015, § 70, beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till Trafikstrategi 2030 och godkänna
förvaltningens förslag till förändringar av Trafikstrategin.
Förändringarna innebär att kommunstyrelsen blir ansvarig för Trafikstrategin och att samtliga trafikslagsstrategier behandlas inom den övergripande
trafikstrategin. Hamn- och gatunämnden blir ansvarig nämnd för underliggande genomförandeplaner kopplat till nämndens reglemente samt den
övergripande trafiknätsanalysen tillsammans med kommunstyrelsen.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 juli 2015 föreslagit
att
 godkänna förslag på Trafikstrategi 2030 för Varbergs kommun
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att färdigställa parkeringsstrategi för
Varbergs kommun senast första kvartalet 2016
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en kollektivtrafikstrategi för
Varbergs kommun.
Samhällsutvecklingskontoret ser ett behov av en trafikstrategi som tar ett
helhetsgrepp och har tydliga inriktningar för framtida trafiklösningar. De
förändringar som är gjorda i dokumentet följer det strategiska ansvar som
kommunstyrelsen har när det gäller översiktlig samhällsplanering. Kommunstyrelsen har ansvaret för revidering och uppdatering i samverkan med
övriga nämnder.
Varbergs kommun planerar för ökning av invånarantal och en förtätning av
Varbergs centrala delar pågår. Prioriteringar kring hur den attraktiva marken
utnyttjas mer effektivt måste göras. En parkeringsstrategi ger en gemensam
inriktning för hur parkeringsfrågan ska hanteras. Målsättningen är att parkeringsstrategin ska stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö, effektivt
nyttjande av marken i kommunens centrala delar, främja hållbara transportmedel och planering samt samverkan för en god tillgänglighet.
Markanvändning och bebyggelsestruktur har mycket stor betydelse för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Utmaningen är att verka för effektivt markutnyttjande och ökad andel kollektivtrafik. För att kollektivtrafiken ska vara
konkurrenskraftig krävs bra kundunderlag för hög turtäthet. I den översiktliga planeringen pekar vi på att förtätning ska ske i kollektivtrafikstråk.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2015, § 374.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande

Datum
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Ks § 174
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Dnr KS 2015/0185

Delårsrapport för Varbergs kommun – januari-augusti 2015
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna delårsrapport för Varbergs kommun – januari-augusti 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämnder och kommunala bolag har rapporterat sina delårsrapporter till
ekonomikontoret som sammanställt materialet till en delårsrapport för
kommunen och kommunkoncernen.
I rapporten finns uppföljning avseende ekonomi och fullmäktiges prioriterade mål samt väsentliga avvikelser i verksamheten.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 föreslagit att
Varbergs kommuns delårsrapport för perioden januari-augusti 2015 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 september 2015, § 408.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0247

Finansrapport per 31 augusti 2015
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna finansrapport per 31 augusti 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkoncernens skulder har minskat med 26,1 mnkr under perioden
maj–augusti 2015 och uppgår nu till 2,83 mdkr. Snitträntan uppgår till 2,8 %
och kommer fortsatt att sjunka framöver i takt med omsättningar och
nyupplåning till följd av låga marknadsräntor. Ränte- och kapitalbindningstiderna har minskat under året i ett led att få ner snitträntan, men behåller sig
fortsatt på höga nivåer med 3,3 år respektive 2,3 år.
Skuldportföljen befinner sig nu inom det mandat som beslutad finanspolicy
tillåter samt den beslutade låneramen för 2015.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 föreslagit att
godkänna finansrapport 31 augusti 2015.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 392.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-09-29

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 176

8

Dnr KS 2015/0247

Pensionsmedelsrapport per 31 augusti 2015
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna pensionsmedelsrapporten per 31 augusti 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Avsättningen till pensionsmedel uppgår till knappt 220 mnkr och av dessa är
lite drygt 100 mnkr placerade i olika placeringsinstrument. 93,5 mnkr är
placerade som återlån till kommunen och resterande 25,5 mnkr återfinns i
kommunens likvida medel.
Värdeutvecklingen inklusive utdelningar under perioden januari – april
2015 blev 1,8 %, vilket bör jämföras med normalportföljens index om
1,05 %, vilket var målavkastningen.
Portföljen består till största del av räntebärande värdepapper, 76 %, och därefter likvida medel, 11 %. Andelen aktier uppgår till 10 %.
Portföljen är inne i ett skede där riskminimering prioriteras varför återlånen
till Varbergs kommun samt likviditeten ökar. Det görs för att kunna finansiera kommunens kommande investeringar och minskar således behovet av
extern lånefinansiering.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 4 september 2015 föreslagit att
godkänna pensionsmedelsrapporten per 31 augusti 2015.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 393.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2014/0457

Svar på motion om införande av en budgetberedning där
samtliga partier ingår
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avslå motionen
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen inbjuda samtliga gruppledare i
kommunfullmäktige till en information om budgetförutsättningarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen inbjuda samtliga gruppledare i
kommunfullmäktige till en information om budgetförutsättningarna.
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
Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 16 september 2014,
§ 120, lämnat motion om införande om budgetberedning där samtliga partier
ingår. Motivet är att alla partier borde få tillgång till information och samma
insyn samt få frågor besvarade.
Budgetberedningen utgörs av de politiker som sitter i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Efter valet 2014 är det socialdemokraterna, moderaterna,
centerpartiet och miljöpartiet som är representerade i arbetsutskottet.
I kommunfullmäktige finns även sverigedemokraterna, folkpartiet, kristdemokraterna, vänsterpartiet och SPI representerade. Dessa partier ingår
inte i budgetberedningen.
Budgeten bereds huvudsakligen i två delar. På våren bereds investeringar
och på hösten driftbudgeten.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 13 april 2015 föreslagit att
bifalla motionen samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram arbetsformer för en budgetberedning där samtliga partier som är representerade i
kommunfullmäktige ingår inför beslut om budget 2017.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Ekonomikontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 29 juli 2015 föreslagit att
motionen ska avslås.
Genom att utöka budgetberedningen med ytterligare minst fyra personer
finns en risk att gruppen blir så stor att möjligheterna till frågor och
diskussion begränsas. Budgetberedningen blir då bara ett rent
informationsforum och arbetet med att politiskt ta fram budgetförslaget görs
i andra mötesgrupper där det inte finns tillgång till tjänstemän för att ta fram
faktaunderlag.
Ekonomikontoret ska inbjuda samtliga gruppledare till en information om
budgetförutsättningar i god tid innan budgetförslaget behandlas av
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september, § 361.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 178
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Dnr KS 2014/0481

Fyllnadsval Boföreningarna Jorden och Rullstenen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 som revisorssuppleant i Boföreningarna Jorden och Rullstenen utse
John Wennevid, ekonomikontoret, istället för Patrik Linné som har slutat sin anställning i kommunen
 som suppleant till kommunens representant i Boföreningarna Jorden och
Rullstenen utse Susanna Almqvist, mark- och exploateringskontoret,
istället för Nina Johansson som slutat sin anställning i kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Boföreningen Jorden består av 37 lägenheter med kooperativ hyresrätt på
Brearedsvägen 1-71. Föreningen bildades 1991 och kommunstyrelsen godkände den 26 februari 1991 styrelsens sammansättning, med en representant
och ersättare från kommunen, och den 23 april 1991 utsågs revisor och ersättare i den ekonomiska föreningen som hyr lägenheterna av Varbergs
Bostads AB.
Boföreningen Rullstenen består av 51 lägenheter med kooperativ hyresrätt
på Rullstensbacken 1-3. Kommunen har även ett gruppboende i föreningen.
Föreningen bildades 1992 och kommunstyrelsen utsåg den 26 maj 1992
ledamot och suppleant i styrelsen samt revisor och ersättare i den ekonomiska föreningen som hyr lägenheterna av Varbergs Bostads AB.
Sedan föreningarna bildades har både Varbergs Bostads AB och Varbergs
kommun utsett tjänstemän till styrelse och som revisor. Kommunstyrelsen
beslutade den 25 september 2012, efter att tidigare utsedda tjänstemän gått i
pension, att utse Leif Andersson som ordinarie ledamot i styrelserna med
Nina Johansson som ersättare från planeringskontoret och Sven-Göran
Dahlberg från serviceförvaltningen som ordinarie revisor med Björn
Petersson från ekonomikontoret som ersättare. Den 24 mars 2014 utsåg
kommunstyrelsen Patrik Linné som revisorssuppleant i fyllnadsval istället
för Björn Petersson som slutat sin anställning i kommunen.
Patrik Linné har slutat sin anställning vid kommunen och därför föreslås
John Wennevid som ny revisorssuppleant i föreningarna. Nina Johansson
har slutat sin anställning och därför föreslås Susanna Almqvist som ny ersättare i föreningarnas styrelser.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2015, § 342.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

De valda
Boföreningarna Jorden och Rullstenen
Varbergs Bostads AB
Ekonomikontoret
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 179
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Dnr KS 2013/0537

Lokaliseringsförslag – placering av Vidhöge förskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 placering av ny förskola i Veddige ska ske på den mark som Videgården
idag är placerad på
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att fortsätta projektering och
byggnation enligt förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Åtgärdsval för placering av Vidhöge förskola har tagits fram av samhällsutvecklingskontoret tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen.
Barn- och utbildningsnämnden har den 1 september 2014, § 110, beslutat att
uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie för
utbyggnad av Vidhöge förskola med 4 alternativt 6 avdelningar på fastigheten Veddige 33:6. För uppdraget avsattes 500 tkr.
Kommunstyrelsen har den 30 september 2014, § 173, beslutat att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudien.
Barn och utbildningsnämnden har den 30 mars 2015, § 35, beslutat att godkänna genomförd förstudie och godkänna förstudiens beräknade investering
för nybyggnation av Vidhöge förskola och ombyggnad av Vidhögeskolan
samt i den fortsatta studien av förskolans placering utreds, förutom tomten
med nuvarande 1-avdelningsförskola och ungdomsgård, dessutom tomten
intill befintlig idrottshall för placering av förskola.
Utredningen av förskolans placering har utmynnat i tre alternativ som är
grovt prissatta. Alternativ 1 i rapporten är det alternativ som är bäst ur verksamhetsperspektiv, fastighetsekonomiskt och logistikmässigt på tomten.
Barnen inom förskolan behöver inte evakueras under byggtiden utan flyttar
in i ny byggnad när den är färdigställd. Ungdomarna på ungdomsgården
nyttjar lokaler i skolbyggnad D under byggtid och flyttar in i, för verksamheten anpassad lokal när förskolebarnen flyttat ut. Ansökan om rivningslov
har inlämnats till stadsbyggnadskontoret för Videgården.
Byggnadsnämnden har den 27 augusti 2015, § 376, beslutat att bevilja rivningslov.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kultur- och fritidsnämnden har den 26 augusti 2015, § 116, beslutat att godkänna konsekvensanalys om flytt av Veddige ungdomsgård till nya lokaler i
Vidhöge förskola samt verksamhetsbeskrivning för ny ungdomsgård i
Veddige och översända den till kommunstyrelsen för beaktande i samband
med beslut om nya förskolelokaler i Veddige.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 augusti 2015
föreslagit att placering av ny förskola i Veddige ska ske på den mark som
Videgården idag är placerad på samt ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att fortsätta projektering och byggnation enligt förslag.
Samhällsutvecklingskontoret bedömer alternativ 1 som det mest kostnadseffektiva förslaget. Det möjliggör dessutom avveckling av Videgården, som
idag har ett stort underhållsbehov och brister som är kostsamma att åtgärda.
Det finns även begränsningar i lokalnyttjandet på grund av brandskydd, tillgänglighetsproblematik och omodernt ventilationssystem. Kulturhistorisk
dokumentation kommer att upprättas i samråd med Kulturmiljö Halland.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2015, § 368.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2015/0117

Förstudie för ny bad- och simanläggning i Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för ny
bad- och simanläggning på Håstens fritidsområde
 förstudien vid sidan om den antagna verksamhetsbeskrivningen ska
utreda kostnaden för en utökning av simbassängen till 25x50 meter
 för genomförande av förstudien avsätta 5 mnkr som hanteras enligt gällande investeringsprocess
 en indikativ investeringsnivå uppgår till 300 mnkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Jana Nilsson (S), Ewa Klang (S), Jeanette Qvist (S), Turid Ravlo Svensson
(S) och Kent Norberg (S) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) med instämmande av Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår
att
 förstudien vid sidan om den antagna verksamhetsbeskrivningen ska
utreda kostnaden för en utökning av simbassängen till 25x50 meter
Ordföranden ställer fråga om bifall till eller avslag på Jana Nilssons och
Ann-Charlotte Stenkils förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla förslaget.
Jana Nilsson föreslår att
 utredningen föreslår en anläggning som med utgångspunkt från riktlinjerna är effektiv men samtidigt helt funktionell och hållbar för framtiden för så låg kostnad som möjligt.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att
 en indikativ investeringsnivå uppgår till 300 mnkr.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte Stenkils förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Justerandes sign
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Ja-röst för bifall till Ann-Charlotte Stenkils förslag.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons förslag.
Med 7 ja-röster för Ann-Charlotte Stenkils förslag och 6 nej-röster för Jana
Nilssons förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla Ann-Charlotte Stenkils
förslag.
Beslutande
Ja
Nej
Micael Åkesson (M)
X
Anne Tano (M)
X
Harald Lagerstedt (C)
X
Stefan Edlund (MP)
X
Tobias Carlsson (FP)
X
Kerstin Hurtig (KD
X
Ewa Klang (S)
X
Jeanette Qvist (S)
X
Turid Ravlo Svensson (S)
X
Kent Norberg (S)
X
Andreas Feymark (SD)
X
Jana Nilsson (S)
X
Ann-Charlotte Stenkil (M)
X
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

Avstår

Flera utredningar och bedömningar visar att kommunens badanläggningar är
omoderna och den tekniska statusen dålig. Bassängtiderna räcker dessutom
inte till. Föreningen Varberg Sim växer och vill få mer tider i anläggningarna. Dessutom ökar antalet besökare och konkurrensen om tiderna är tidvis
hård. Därutöver växer kommunen i snabb takt vilket innebär att trycket på
simhallarna blir större.
En ny bad- och simanläggning blir modern och ska ha fler bassänger, bättre
logistik så alla bassänger kan användas samtidigt och ett mer varierat utbud
i form av relax, café och bastu.
Preliminär tidplan för förstudien ser ut på följande vis: framtagande av förfrågningsunderlag, utvärdering och tilldelning sker hösten 2015, förstudien
pågår januari till och med augusti 2016 samt beslut i kommunfullmäktige
november 2016.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 20 augusti 2015
föreslagit att
 samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att genomföra förstudie för ny
bad- och simanläggning på Håstens fritidsområde
 för genomförande av förstudien avsätta 5 mnkr som hanteras enligt gällande investeringsprocess.

Justerandes sign
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Samhällsutvecklingskontoret bedömer att en förstudie är en förutsättning för
att kunna möta kultur- och fritidsförvaltningens behov att få till fungerande
simanläggning. Insatsen harmoniserar med Varbergs kommuns kultur- och
fritidspolitiska strategi, där kommunens simanläggningar ska vara mötesplatser som tillgodoser kommuninvånarnas behov av simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet. Det ska vara hög grad av service och tillgänglighet. Anläggningen ska upplevas vara en modern, funktionell och
attraktiv mötesplats. Fler personer kan genom det lockas till anläggningen
och dess verksamheter.
Förutom själva anläggningen så är det viktigt att belysa helheten för Håstens
idrottsområde, det vill säga hur simanläggningen kopplar till övriga anläggningar och verksamheter, samnyttjande av parkeringsområden samt tillgänglighet och trygghet i området.
Förstudien kommer att presentera de insatser som kan behövas göras för de
olika alternativ som föreslagits, och de investerings- samt driftskostnader vi
ser kopplat till detta. Förstudien kommer att bemannas genom att processledare samhällsutvecklingskontoret är beställare och upphandlar extern
projekt- och projekteringsledare som samordnar arbetet med aktuella konsulter, specialister och sakkunniga inom respektive kompetensområde och
kommunala bolag. Förstudien beräknas pågå under 2016.
Samråd har skett med kultur- och fritidsförvaltning och nämnd, serviceförvaltning, Varbergs Fastighets AB samt ekonomikontoret.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2015, § 360.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Ekonomikontoret
Kultur- och fritidsnämnden
Serviceförvaltningen
Varbergs Fastighets AB
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Dnr KS 2011/0122

Rivningslov för etapp 2 och inriktningsbeslut för kvarteret
Renen 13
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår komm unfullmäktige besluta att
 i samband med rivning av etapp 2 ha som inriktning att bevara så
mycket som möjligt av fabriksbyggnaden, vilket är alternativ C enligt
bilaga
 om fortsatta undersökningar visar att ett bevarande av fabriksbyggnaden
är ett hinder för saneringen så ska ärendet ånyo lyftas till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar att
 begära rivningslov för etapp 2, vilket innebär rivning av delar av
fabriksbyggnaden på fastigheten Renen 13 enligt bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Reservation
Andreas Feymark (SD) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M), Jana Nilsson (S), Tobias Carlsson (FP), Harald
Lagerstedt (C), Jeanette Qvist (S) och Kerstin Hurtig (KD) föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 i samband med rivning av etapp 2 ha som inriktning att bevara så
mycket som möjligt av fabriksbyggnaden, vilket är alternativ C enligt
bilaga
 om fortsatta undersökningar visar att ett bevarande av fabriksbyggnaden
är ett hinder för saneringen så ska ärendet ånyo lyftas till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar att
 begära rivningslov för etapp 2, vilket innebär rivning av delar av
fabriksbyggnaden på fastigheten Renen 13 enligt bilaga.
Andreas Feymark (SD) föreslår att
 tillstyrka ansökan om rivningslov för de byggnader som ingår i beslutet
från Naturvårdsverkets bidrag för åtgärder av föroreningarna på
kvarteret Renen i Varberg.

Forts.
Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte Stenkils med fleras förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har genom länsstyrelsen i Hallands län den 29 januari
2014 ansökt om bidrag för sanering av fastigheten Renen 13. Ansökan har
den 8 januari 2015 kompletterats med preliminära mätbara åtgärdsmål och
underlag till reviderad riskvärdering.
Beslut om beviljat bidrag togs av Naturvårdsverket den 5 februari 2015 för
medel om 91 miljoner kronor för åtgärder för sanering av kvarteret Renen.
Med villkoren följer krav om åtgärdsprogram och det finns en tidplan som
anger hur mycket bidrag som betalas ut per år och åtgärd.
För år 2015 är bidraget 5 mnkr och ska gälla förberedande åtgärder och
påbörjad rivning av byggnaderna på fastigheten. I förberedelserna ingår
inventering inför rivning, upphandling och projektledning.
I bidragsansökan finns följande beskrivet:
 Halterna av flera giftiga och cancerframkallande klorerade lösningsmedel i jord, berg och grundvatten i inom Renen 13 är så höga att hälsorisker kan befaras i idag och i framtiden. Delar av byggnaderna har idag
stängts för förhindra exponering.
 För att kunna använda Renen 13 till mindre känslig markanvändning
(MKM) krävs omfattande åtgärder inom stora delar av fastigheten för att
minska hälsoriskerna relaterade till inträngande ångor från markförorening.
 Om inga åtgärder vidtas bedöms hälsoriskerna öka med tiden, då föroreningen finns kvar under oöverskådlig tid och sannolikheten för exponering ökar genom t ex sprickbildning i husgrunder, försämrad ventilation, nybyggnationer med mera. Det gäller i synnerhet då stora anläggningsprojekt kan skapa nya spridningsvägar för berggrundvatten och
exponeringssituationer som är omöjliga att förutse.
Bidraget från Naturvårdsverket gäller för rivning av alla fastigheter utom
kontorsbyggnaden och portvaktstugan vilka inte i dagsläget anses hindra
saneringsarbetet. Muren runt fastigheten kan enligt utredningar bevaras till
en merkostnad på cirka 300 tkr. Muren kan i så fall vara ett skydd för de
åtgärder man måste göra på fastigheten.
Ramböll har tagit fram en rivningsinventering för hela fastigheten Renen 13
och tagit fram kostnader för att göra rivningen i etapper och för ett eventuellt bevarande i två olika alternativ.
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 juni 2015 föreslagit att tillstyrka ansökan om rivningslov för Villan och Magasinet på fastigheten.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen har den 23 juni 2015, § 147, beslutat att tillstyrka ansökan om rivningslov för etapp 1, vilket innebär rivning av Villan och Magasinet på fastigheten Renen 13.
Byggnadsnämnden beviljade rivningslov för etapp 1, Villan och Magasinet
den 26 juni 2015.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 9 september 2015
föreslagit att tillstyrka ansökan om rivningslov för de byggnader som ingår i
beslutet från Naturvårdsverkets bidrag för åtgärder av föroreningarna på
kvarteret Renen i Varberg
Efter att ansökan om rivningslov inlämnats har diskussioner om bevarande
av delar av byggnaderna uppkommit. Bidraget från Naturvårdsverket gäller
för rivning av alla byggnader utom kontorsbyggnaden och portvaktsbostaden.
Kulturmiljö Halland har gjort en inventering av hela fastigheten med byggnader och de verksamheter som har bedrivits genom en kulturhistorisk
beskrivning. Kulturmiljö Halland har också fått uppdrag att göra en fördjupad inventering av Villan och Magasinet.
Ramböll har genom sin byggnadsinventering kunnat ta fram kostnaderna
som tillkommer för ett eventuellt bevarande av delar av byggnaderna.
Samhällsutvecklingskontoret har enligt villkoren för bidraget att söka rivningslov för de byggnader som inte ska bevaras på fastigheten. På grund av
den diskussion som pågår om hur stor del av fastigheten som kan bevaras,
söks rivningslov i etapper.
Etapp 1, har nu beviljats rivningslov och avser rivning av byggnaderna
benämnda Villan och Magasinet.
Etapp 2, måste rivas för att åtgärder med saneringen ska kunna påbörjas.
Beslut från kommunstyrelsen krävs innan ansökan om rivningslov görs.
Då bidraget från Naturvårdsverket är delat upp enligt tidplan hoppas vi att
kommunen klarar hålla den. I fall att det inte går, får vi begära att få pengarna flyttade till nästkommande år, vilket inte säkert beviljas.
Kommunen har dessutom från Trafikverket krav att i möjligaste mån vara
klara med saneringen innan grävarbetet med järnvägstunneln startar som är
beräknat till 2019.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 399, och då
kommit överens om att redovisa ärendet till kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kf
Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2015/0361

Nytt arrendekontrakt för Viskadalens ridklubb
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun arrenderar ut del fastigheten Veddige 33:3 för en period om 10 år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat ett arrendekontrakt för Viskadalens ridklubb avseende mark för ridbanor och funktionärsbyggnader.
Området är beläget inom fastigheten Varberg Veddige 33:3.
Arrendekontraktet löper mellan 1 juni 2015 till 31 maj 2025, med en förlängningstid om fem år. Uppsägningstiden är 6 månader. Arrendeavgiften är
2 743 kronor per år och löper mot index. Avgiften har beräknats efter
prissättningsprincip för föreningsverksamhet.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 juli 2015 föreslagit att godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun
arrenderar ut del av fastigheten Veddige 33:3 för en period om 10 år.
Riksidrottsförbundet kräver ett nyttjanderättsavtal som säkrar markåtkomsten under minst tio års tid för att bevilja sökande föreningar bidrag. Det
kontrakt som kommunen upprättar, med start 1 juni 2015, ger ridklubben
förutsättningar att erhålla bidrag från riksidrottsförbundet.
De två nya arrendekontrakten ersätter det nu löpande, kontraktsnummer
16011, från och med 1 juni 2015.
Det finns inga indikationer för ändrad markanvändning i området och inte
heller berörs närliggande exploateringar av fortsatt ridverksamhet på platsen. Arrendestället är beläget inom det område, som i detaljplanen för ridhus
i Veddige, antagen av byggnadsnämnden den 7 oktober 2010, givits ändamålet idrott.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2015, § 355.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0366

Arrendekontrakt för Läjets Bouleklubb
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun
arrenderar ut del av fastigheten Tvååkers-Ås 3:11 för en period om
10 år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat ett arrendekontrakt för Läjets
Bouleklubb avseende mark för boulebana. Området är beläget inom fastigheten Varberg Tvååkers-Ås 3:11.
Arrendekontraktet löper mellan 1 maj 2015 till 30 april 2025, med en förlängningstid om ett år. Uppsägningstiden är 6 månader. Avgiften är
3 367 kronor per år och löper mot index. Arrendeavgiften har beräknats
efter prissättningsprincip för föreningsverksamhet.
Arrendet är av typen lägenhetsarrende.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 juli 2015 föreslagit att godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun
arrenderar ut del av fastigheten Tvååkers-Ås 3:11 för en period om 10 år.
Riksidrottsförbundet kräver ett nyttjanderättsavtal som säkrar markåtkomsten under minst tio års tid för att bevilja sökande föreningar bidrag. Det
kontrakt som kommunen upprättar, med start 1 maj 2015, ger Läjets Bouleklubb förutsättningar att erhålla bidrag från riksidrottsförbundet. Klubben
kommer söka medel för att investera i småbyggnader kopplade till föreningen och boulebanan.
Kultur- och fritidsförvaltningen styr över kommande markanvändning och
eventuell uppsägning.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2015, § 354.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0585

Utredning för norra stadsområdet - inriktning för utformning av ny Getteröbro
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 den nya Getteröbron ska utformas så att det finnas möjlighet för bil-,
gång- och cykeltrafik att passera undertill på båda sidor
 ge samhällsutvecklingskontoret – genom stadsutvecklingsprojektet – i
uppdrag att till Trafikverket framföra kommunens behov av utformningen för den nya Getteröbron
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Inom ramen för dubbelspårsutbyggnaden av Västkustbanan genom Varberg
behöver Trafikverket utreda möjliga alternativa placeringar och utformningar för en ny Getteröbro. Utformning och placering av ny bro får konsekvenser såväl för de nuvarande pågående verksamheterna i brons närhet
som för den framtida utveckingen av Lassabackaområdet som helhet. Det är
därför viktigt att bron planeras på ett sådant sätt att den inte försämrar eller
omöjliggör för den framtida viljeinriktningen för området.
Kommunstyrelsen har den 27 januari 2015, § 12, beslutat att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram en övergripande utredning för det
så kallade norra stadsområdet, området kring Lassabacka med omnejd, i
syfte att fastställa ett inriktningsunderlag för den framtida utvecklingen.
Arbetet med utredningen för norra stadsområde pågår fortfarande, men de
problembildbeskrivningar och analyser med hänsyn till Getteröbron som
gjorts i arbetet bedöms i det här skedet kunna ligga till grund för förslag till
inriktning för den nya bron.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 8 september 2015
föreslagit att
 den nya Getteröbron ska utformas så att det finnas möjlighet för bil-,
gång- och cykeltrafik att passera undertill på båda sidor
 ge samhällsutvecklingskontoret – genom stadsutvecklingsprojektet – i
uppdrag att till Trafikverket framföra kommunens behov av utformningen för den nya Getteröbron
I utredningen för norra stadsområdet förs diskussioner om den övergripande
målbilden för området på längre sikt. I takt med att Varberg växer får
Lassabacka ett alltmer centralt läge i staden, vilket naturligtvis måste beaktas vid planering och utformning av såväl bebyggelse som offentliga rum.
Justerandes sign
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Det behöver därför göras vissa ställningstaganden och prioriteringar av
bland annat stråk och markanvändning i syfte att skapa en sammanhållen
stad, ett hållbart stadsnära verksamhetsområde, en väl fungerande trafiksituation samt en attraktiv entré till staden.
Att lösa tillgängligheten till verksamhets- och bostadsområdet nordost om
Getteröbron samt att uppnå god trafiksäkerhet för befintlig in- och utfart till
området har visat sig vara svårt. Med anledning av detta behöver nya kopplingar skapas. Nya kopplingar utgör en del i arbetet med att uppnå målbilden
om sammanhållen stad, ett hållbart stadsnära verksamhetsområde samt en
väl fungerande trafiksituation. Mer konkret skulle nya lokala kopplingar
mellan handelsområdenas olika delar kunna bidra till att avlasta det övergripande vägsystemet, som prioriteras för godstransporter, från lokal trafik. På
så vis avlastas även Lassabacka cirkulationsplats. Samhällsutvecklingskontoret anser därför att det är mycket angeläget att den nya Getteröbron utformas på ett sådant sätt att det blir möjligt för bil-, gång- och cykeltrafikanter
att passera undertill. Målet är att förbättra framkomligheten för godstransporter till och från hamnen längs Värnamovägen och Getterövägen och i
största möjliga mån minimera antal konfliktpunkter mellan den regionala
och den lokala trafiken som uppstår här.
Samhällsutvecklingskontoret bedömer även att det finns behov av att
möjliggöra för passage under Getteröbron på den västra sidan, av samma
argument som på den östra sidan, dvs. för att skapa lokala kopplingar mellan områdena norr och söder om Getterövägen i syfte att säkerställa god
framkomlighet på Getterövägen. Det är även viktigt för den framtida
utvecklingen på lång sikt av områdena norr och söder om Getterövägen.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår vidare att inriktningsbeslutet ska ligga
till grund för kommunens fortsatta diskussioner med Trafikverket avseende
utformningen av den nya Getteröbron.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 400.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0433

Svar på motion om lägenheter för ungdomar som de har råd
med - ändrade ägardirektiv för Varbergs Bostads AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avslå motionen med hänvisning till att upplåtande av lägenheter för ungdomar inte bör regleras i bolagets ägardirektiv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stefan Stenberg (C) har i kommunfullmäktige den 17 september 2013, § 87,
lämnat en motion om att ägardirektivet till Varbergs Bostad AB ändras på så
sätt att en viss kvot av äldre lägenheter i bolagets bestånd ska upplåtas till
ungdomar samt att begreppen äldre lägenheter, åldergräns och antal lägenheter som ska omfattas av den föreslagna förändringen i så fall utreds.
Varbergs bostad AB har lämnat tre yttranden på motionen. I yttrande den
15 april 2015 redogörs hur bolaget arbetar för att underlätta för ungdomar
på bostadsmarknaden. Bolaget redogör för vissa förändringar som införts,
vilka torde ha en positiv effekt på de frågor som berörs av motionen. Bolaget framför att det vore rimligt att dessa förändringar får verka under viss tid
innan en utvärdering genomförs. Slutligen anger bolaget att om det i en
framtid visar sig att det finns skäl till att förändra det sätt som bolaget arbetar med uthyrning av lägenheter, föreslår bolaget att en diskussion inleds
med kommunstyrelsen.
På grund av bolagets framförda uppfattning att genomförda förändringar bör
utvärderas efter viss tid, får bolaget i uppdrag att återkomma med en utvärdering under våren 2015.
Varbergs Bostad har i genomförd utvärdering den 10 juni 2015 redovisat de
genomförda förändringarna som på ett påtagligt sätt påverkat ungdomars
möjlighet att få en bostad.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande daterat den 17 december
2013 föreslagit att motionen ska avslås.
Arbetsutskottet har den 4 februari 2014, § 31, beslutat att återremittera ärendet.
Kommunledningskontoret har nytt i tjänsteutlåtande den 18 augusti 2015
lämnat ärendet utan förslag till beslut.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 395, och då
kommit överens om att avslå motionen med hänvisning till att upplåtande av
lägenheter för ungdomar inte bör regleras i bolagets ägardirektiv.
I samband med att Varbergs Bostads AB tog över uthyrningen av sina egna
lägenheter då bostadsförmedlingen lades ner upprättades ett avtal mellan
bolaget och kommunstyrelsen med övergripande riktlinjer för hur uthyrning
ska ske. Bolagets uppfattning är att avtalet följs i uthyrningsarbetet och om
det finns behov av ändringar i avtalet bör det ske i en dialog mellan
Varbergs Bostads AB och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att det finns ett behov av att se över nuvarande avtal och vid
eventuell ändring upprätta ett nytt avtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0442

Svar på motion om förtur till lägenheter för ungdomar som
är folkbokförda i Varberg och ett smidigare kösystem
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 bifalla motionen med hänvisning till de förändringar i uthyrningssystemet som Varbergs Bostads AB genomfört efter det att motionen
lämnats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Turid Ravlo Svensson har i kommunfullmäktige den 17 september 2013,
§ 88, lämnat motion om förtur till lägenheter för ungdomar som är folkbokförda i Varberg och ett smidigare kösystem.
I sin motion föreslår Turid Ravlo Svensson att kommunfullmäktige ger det
kommunala bostadsbolaget i uppdrag att skapa förutsättningar för att kunna
erbjuda kommunens ungdomar förturer till en del av bolagets lägenheter
samt möjliggöra ett kösystem som ger bättre rotation på lägenheter för
nämnda grupp.
Varbergs bostad AB har lämnat tre yttranden på motionen. I yttrande den
15 april 2015 redogörs hur bolaget arbetar för att underlätta för ungdomar
på bostadsmarknaden. Bolaget redogör för vissa förändringar som införts,
vilka torde ha en positiv effekt på de frågor som berörs av motionen. Bolaget framför att det vore rimligt att dessa förändringar får verka under viss tid
innan en utvärdering genomförs. Slutligen anger bolaget att om det i en
framtid visar sig att det finns skäl till att förändra det sätt som bolaget arbetar med uthyrning av lägenheter, föreslår bolaget att en diskussion inleds
med kommunstyrelsen.
På grund av bolagets framförda uppfattning att genomförda förändringar bör
utvärderas efter viss tid, får bolaget i uppdrag att återkomma med en utvärdering under våren 2015.
Varbergs Bostad har i genomförd utvärdering den 10 juni 2015 redovisat de
genomförda förändringarna som på ett påtagligt sätt påverkat ungdomars
möjlighet att få en bostad.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande daterat den 17 december
2013 föreslagit att motionen ska avslås.
Arbetsutskottet har den 4 februari 2014, § 32, beslutat att återremittera ärendet.
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Kommunledningskontoret har nytt i tjänsteutlåtande den 18 augusti 2015
lämnat ärendet utan förslag till beslut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 396, och då
kommit överens om att bifalla motionen med hänvisning till de förändringar
i uthyrningssystemet som Varbergs Bostads AB genomfört efter det att
motionen lämnats.
I samband med att Varbergs Bostads AB tog över uthyrningen av sina egna
lägenheter då bostadsförmedlingen lades ner upprättades ett avtal mellan
bolaget och kommunstyrelsen med övergripande riktlinjer för hur uthyrning
ska ske. Bolagets uppfattning är att avtalet följs i uthyrningsarbetet och om
det finns behov av ändringar i avtalet bör det ske i en dialog mellan
Varbergs Bostads AB och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att det finns ett behov av att se över nuvarande avtal och vid
eventuell ändring upprätta ett nytt avtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0496

Utredning av Stiftelsen Hallands länsmuseers framtida
organisation
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 Hallands kulturplan blir det kulturpolitiska styrdokument där finansiärerna anger mål och strategier som stiftelsen har att förhålla sig till
 stiftelsen och finansiärerna tillämpar det styrning- och uppföljningsförslag som redovisas i utredningsrapporten
 Stiftelsen Hallands Länsmuseer i övergripande och strategiska frågor
som avser museet för en dialog med kommunstyrelsen i Varbergs
kommun
 det i kultur och fritidsnämndens reglemente anges att det är nämndens
uppdrag att hantera och besluta i verksamhetsfrågor gällande museifrågor å kommunens vägnar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S), Ann-Charlotte Stenkil (M) och Tobias Carlsson (FP) föreslår följande
 Stiftelsen Hallands Länsmuseer i övergripande och strategiska frågor
som avser museet för en dialog med kommunstyrelsen i Varbergs
kommun.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall till eller avslag på Jana Nilssons (S) med
fleras förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Hallands länsmuseers styrelse tillsatte i samverkan med Region
Halland, Halmstad kommun och Varbergs kommun i oktober 2014 en
utredning av stiftelsens framtida organisation som även omfattar ett förslag
till hur dialogen mellan stiftelsen och finansiärerna kan fungera.
Utredningsgruppen har nu lagt fram sin rapport avseende övergripande mål,
syfte, styrning och uppföljning av verksamheten. Stiftelsestyrelsen beslutade
den 23 april 2015 att godkänna rapporten.
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Eftersom den föreslagna styrmodellen i grunden förändrar bilden av samarbetet mellan stiftelsen och stiftarna föreligger anledning att kommunfullmäktige godkänner den föreslagna samarbetsmodellen.
Det föreligger jämväl ett behov av att tydliggöra vilken nämnd inom kommunen som skall svara för kommunens roll i den nya samarbetsmodellen.
Kultur- och fritidsnämnden har den 26 augusti 2015, § 112, beslutat att
ställa sig positiv till att nämnden får uppdraget att hantera och besluta i frågor som rör museifrågor å kommunens vägnar.
Yttrande
Kommunledningskontoret har den 4 juni 2015 förelagit att Hallands kulturplan blir det kulturpolitiska styrdokument där finansiärerna anger mål och
strategier som stiftelsen har att förhålla sig till, att stiftelsen och finansiärerna tillämpar det styrning- och uppföljningsförslag som redovisas i utredningsrapporten samt att det i kultur och fritidsnämndens reglemente anges
att det är nämndens uppdrag att hantera och besluta i museifrågor för kommunens räkning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 9 juni 2015, § 294, beslutat att
översända ett yttrande över utredningen till stiftelsen. I yttrandet framhåller
arbetsutskottet att det finns otydligheter i utredningen och att de bör klargöras innan beslut kan tas av kommunfullmäktige
Stiftelsen har den 3 september 2015 inkommit med svar på de delar som
arbetsutskottet påtalat i yttrandet.
Kommunkansliet har i nytt tjänsteutlåtande den 3 september 2015 föreslagit
att Hallands kulturplan blir det kulturpolitiska styrdokument där finansiärerna anger mål och strategier som stiftelsen har att förhålla sig till, att stiftelsen och finansiärerna tillämpar det styrning- och uppföljningsförslag som
redovisas i utredningsrapporten samt att det i kultur och fritidsnämndens
reglemente anges att det är nämndens uppdrag att hantera och besluta i
museifrågor å kommunens vägnar.
Den föreslagna modellen utgår från att kulturplanen blir den nya plattformen för det museala samarbetet i länet. Samtliga kommuner är involverade i
framtagandet av kulturplanen. För att stärka det samarbete som finns inom
de museala frågorna införs så kallade dialogmöten, där specifika frågor diskuteras mellan stiftelsen och dess finansiärer. Antalet dislogmöten kan
givetvis förändras och sker utifrån behov. Det borde vara av vikt att finansiärerna är överens om innehållet i dessa dialogmöten så att deltagandet sker
utifrån rätt infallsvinkel.
Utöver dialogmöten, ska det förekomma en löpande dialog mellan chefstjänstemän och denna dialog bör även omfatta cheftjänstemän från Halmstad
och Varberg.
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Den löpande museala verksamheten blir en fråga för stiftelsen.
Det kommunala deltagandet från Varberg bör tydliggöras och kultur- och
fritidsnämnden bör få en mer aktiv roll. I den löpande dialogen bör kommunen företrädas av cheftjänsteman från kultur- och fritidsförvaltningen.
Vem som företräder kommunen i dialogmötena bör vara en fråga som samordnas med regionen och Halmstads kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 394.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0007

Policy och strategi för ANDT (alkohol, narkotika, doping,
tobak) i Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 anta policy för ANDT i Varbergs kommun
Kommunstyrelsen beslutar att
 under förutsättning att kommunfullmäktige antar policy för ANDT anta
strategi för ANDT i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
En ny policy och strategi för ANDT har arbetats fram. Policyn och strategin
ska ersätta tidigare beslutat alkohol- och drogpolicy daterad den
21 september 2010, § 98.
Policyn utgår från de nationella målen för ANDT som riksdagen antog
2011. Det övergripande målet nationellt är ett samhälle fritt från narkotika
och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av
alkohol.
De övergripande målen för Varbergs kommun är:
 Varbergs kommun ska vara fritt från narkotika och dopningspreparat
och med en minskad tobaks- och alkoholkonsumtion
 Alla barn och ungdomar i Varberg ska ha en trygg uppväxt i miljöer fria
från narkotika och dopning samt negativa konsekvenser av alkohol och
tobak
 Riskbruk och skadeverkningar, på grund av eget eller andras bruk av
alkohol, narkotika, dopningspreparat eller tobak ska minska
Strategin beskriver gemensamma utgångspunkter och prioriteringar i det
ANDT-förebyggande arbetet. Strategin ska fungera som ett stöd och en
vägledning inom kommunens förvaltningar och bolag för att uppnå vision
och övergripande mål i ANDT-policyn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 27 januari 2015, § 31, beslutat att
skicka framtaget förslag på policy och strategi för ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) till kommunens nämnder och bolag för yttrande.

Forts.
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Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 20 augusti 2015 föreslagit att
anta policy för ANDT i Varbergs kommun, samt att, under förutsättning att
kommunfullmäktige antar policy för ANDT, anta strategi för ANDT i
Varbergs kommun.
Kommunkansliet har sett över policyn och strategin utifrån inkomna
remissyttranden och har gjort vissa förtydliganden och ändringar i texten.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2015, § 382.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0183

Redovisning av uppdrag - utvärdering av Tyck Om Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna redovisningen av uppdraget
 anteckna att en översyn av synpunktshanteringen Tyck Om Varberg sker
vid ett eventuellt införande av en ”kommungemensam kundservice”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Synpunktshanteringen Tyck Om Varberg infördes i april 2012. En uppföljning genomfördes efter cirka ett år och uppföljningen med tillhörande handlingsplan godkändes av kommunstyrelsen den 25 mars 2015, § 66. I samband med det beslutade även kommunstyrelsen om en ytterligare uppföljning och utvärdering av Tyck Om Varberg våren 2015.
Tyck Om Varberg är indelad i ämnesområden samt synpunktskategori.
Kommunstyrelsens förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, hamn- och gatuförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och socialförvaltningen har
ansvar för var sitt ämnesområde.
Kommunkansliet har utifrån tidigare uppföljning ställt frågor till ansvariga
förvaltningar. Frågorna utgår från synpunkthanteringen som en del i dialogen med invånare och brukare samt som en del i kommunens kvalitetsarbete. Svar har inkommit från alla utom stadsbyggnadskontoret.
Utvärderingen fokuserar också på de förbättringar som gjorts gällande
administrationen kring till exempel publicering av synpunkter som kommer
in och de förslag på förbättringsområden som finns från tidigare genomförd
utvärdering.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 1 juli 2015 föreslagit att godkänna redovisningen av uppdraget samt att anteckna att en översyn av synpunktshanteringen Tyck Om Varberg sker vid ett eventuellt införande av en
kommungemensam kundservice.
Förvaltningarna upplever att hanteringen av Tyck Om Varberg är tidskrävande och att det är svårt att hinna med att besvara de synpunkter som
kommer in på grund av hög arbetsbelastning. Dessutom är riktlinjerna för
hanteringen av synpunkterna ibland inte fullt tillräckliga.
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Vissa förbättringar har skett sedan tidigare utvärdering och det gäller främst
publiceringen av synpunkterna på kommunens webbplats och den framtagna
e-tjänsten. Den nya webbplatsen har förenklat administrationen för publicering men det krävs fortfarande registrering i två steg för att synpunkten ska
finnas både i kommunens diarium och på kommunens webbplats.
Om svarstiderna för en synpunkt inte kan hållas bör också riktlinjerna för
detta ses över. Antingen att det sker en förlängning av svarstiden eller att
besvarandet av synpunkter prioriteras.
En viktig förutsättning för att lyckas med Tyck Om Varberg är som tidigare
nämnts att syftet är förankrat hos alla som hanterar synpunkter och att det
finns resurser avsatta. En del i det kan vara ett förnyat förankringsarbete.
Med utvärderingen som bakgrund föreslår kommunkansliet att hanteringen
av Tyck Om Varberg ses över vid ett eventuellt införande av kommungemensam kundservice. Om Tyck Om Varberg som tjänst hanteras av en
kundservice kan förvaltningarna avlastas genom att hela processen, från att
synpunkten kommer in till att den besvaras och publiceras på kommunens
webbplats, sköts av en verksamhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2015, § 383.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0191

Namnförslag - ny skola i Trönninge
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna att den nya skolan som uppförs i Trönninge får namnet
Trönninge skola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 30 mars 2015, § 38, beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna att den nya skolan som uppförs i
Trönninge får namnet Trönninge skola.
Stadsbyggnadskontoret har den 11 maj 2015 tillstyrkt förslagen.
Namn på skolor bör ha en anknytning till platsen, genom antingen områdesnamn, fastighetsbeteckning eller gatuadress.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 20 maj 2015 föreslagit att
 godkänna att den nya skolan som uppförs i Trönninge får namnet
Trönninge skola
 godkänna att den nya förskolan som uppförs i Trönninge på fastigheten
Göingegården 1:13 får namnet Trönningebjärsvägens förskola
 godkänna att namnet på nuvarande Trönninge förskola ändras till Mossvägens förskola.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 juni 2015, § 263, och då kommit överens om att
 återremittera föreslaget namn på ny skola i Trönninge med hänvisning
till kultur- och fritidsnämndens förslag om att initiera en namntävling
för området med skol- och friidrottsanläggning i Trönninge.
Samhällsutvecklingskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 21 augusti 2015
föreslagit att den nya skola i Trönninge får namnet Trönninge skola.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2015, § 381.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kultur- och fritidsnämnden
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Stadsbyggnadskontoret
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Dnr KS 2015/0211

Arvode och ersättning - kommunala handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet i Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 betala ut arvode till kommunala handikapprådets utsedda ledamöter och
ersättare från handikapporganisationerna
 betala ut arvode till kommunala pensionärsrådets utsedda ledamöter och
ersättare från pensionärsorganisationerna
 arvode betalas ut vid rådens ordinarie protokollförda sammanträden och
för den tid sammanträdet pågår, varvid restid inräknas, enligt bestämmelser om ersättning och arvoden för förtroendevalda i Varbergs kommun
 arvode ska betalas ut från och med den 1 januari 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har den 26 mars 2015, § 75, tagit initiativ till att Varbergs
kommun utreder frågan om arvode och ersättning till ledamöter och ersättare i kommunala handikapprådet, KHR, och kommunala pensionärsrådet,
KPR.
KHR har cirka 4 sammanträden per år. Ledamöterna består av representanter från socialnämnden, kommunstyrelsen, och handikapporganisationer
som tillhör en rikssammanslutning.
KPR har cirka 4 sammanträden per år. Ledamöterna består av representanter
från socialnämnden, kommunstyrelsen och pensionärsorganisationer som
tillhör en rikssammanslutning.
Frågan om arvode för representanter från handikapp- och pensionärsorganisationerna vid ordinarie sammanträden har diskuterats vid ett flertal tillfällen. Senast i samband med beslut om nämndsorganisation i Varbergs
kommun för mandatperioden 2015-2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2014, § 62, att ersättning till
organisationernas representanter i kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet utgår enligt nuvarande princip med en årlig ersättning
samt att socialnämnden får i uppdrag att se över beloppets storlek.
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Kommunallagens ersättningsregler är inte tillämpliga på intresseorganisationer. Det finns möjlighet, efter beslut i fullmäktige, men inte skyldighet att
ge ersättning.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2015 föreslagit att
 betala ut arvode till kommunala handikapprådets utsedda ledamöter och
ersättare från handikapporganisationerna
 betala ut arvode till kommunala pensionärsrådets utsedda ledamöter och
ersättare från pensionärsorganisationerna
 arvode betalas ut vid rådens ordinarie protokollförda sammanträden och
för den tid sammanträdet pågår, varvid restid inräknas, enligt bestämmelser om ersättning och arvoden för förtroendevalda i Varbergs kommun.
 arvode ska betalas ut från och med den 1 januari 2016.
Grundförutsättningen för utbetalning är på samma vis som för kommunens
nämnder och styrelser att sammanträdena protokollsförs. Utifrån det
underlaget kan socialförvaltningen betala ut ersättning för den tid som
sammanträdet pågår.
Arvodet för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare utgår enligt
bestämmelser om ersättning och arvoden för förtroendevalda i Varbergs
kommun och tillämpat avsnitt gäller för deltagande vid förrättningar, kurser
och konferenser. Det är timersättning för den tid som aktiviteten pågår om
betalas ut, varvid tid för resa ingår.
Utöver ordinarie sammanträdena med råden finns även andra grupper med
representation från intresseorganisationer, till exempel samrådsgrupper och
referensgrupper. Detta beslut omfattas dock bara av kommunala handikapprådets och kommunala pensionärsrådets ordinarie protokollförda sammanträden.
Kommunala pensionärsrådets sammanträden har en genomsnittlig längd på
1,5 timma och kommunala handikapprådets sammanträden har en genomsnittlig längd på 2 timmar.
Fem ledamöter och fem ersättare utses av handikapporganisationerna till kommunala handikapprådet. Om samtliga ledamöter och ersättare är närvarande på
ett sammanträde på 2 timmar utgår ett uppskattat arvode till 5 920 kronor. För
fyra sammanträden per år blir den sammanlagda kostnaden 23 680 kronor.
Åtta ledamöter och åtta ersättare utses av pensionärsorganisationerna till kommunala pensionärsrådet. Om samtliga ledamöter och ersättare är närvarande på
ett sammanträde på 1,5 timma utgår ett uppskattat arvode till 7 104 kronor. För
fyra sammanträden blir den sammanlagda kostnaden 28 416 kronor.
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Till ovanstående tillkommer även socialavgifter och kostnader för reseersättning. Reseersättningen är 29 kronor per mil. Reseersättning betalas även ut i
nuläget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2015, § 384.
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Dnr KS 2015/0210

Friare val av hjälpmedel
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 innan beslut om modell för friare val av hjälpmedel sker utreda de synpunkter som framförs i yttrande daterat den 10 september 2015 från
Varbergs kommun
 i övrigt godkänna modellens innehåll och beskrivning
 därefter ge den gemensamma nämnden för hjälpmedel och hemsjukvård
i uppdrag att genomföra och implementera modellen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Region Halland har tagit fram en modell och implementeringsplan för Friare
val av hjälpmedel. Friare val av hjälpmedel har sin utgångspunkt i att förskrivare av hjälpmedel bedömer att vissa individer själva kan köpa och
sköta sitt eller sina hjälpmedel. Det handlar specifikt om brukare med ett
långvarigt behov av hjälpmedel och där brukaren önskar att själv inköpa och
sköta sitt hjälpmedel. Detta kommer att vara ett erbjudande och ett komplement till den normala förskrivningsprocessen.
Region Hallands bedömning är att Halland har goda förutsättningar för att
en modell med Friare val av hjälpmedel kan fungera väl liksom att få ut ett
bra utfall när det gäller hjälpmedel som kan köpas av brukaren själv. Hjälpmedelscentralen har gjort en översyn av samtliga produkter som på sikt kan
komma att ingå i Friare val av hjälpmedel när modellen så småningom är i
drift. De produktområden som valts ut inför en uppstart i Halland är hörseltekniska hjälpmedel och förflyttningshjälpmedel som exempelvis rullatorer
och rullstolar.
Införande av Friare val av hjälpmedel kräver ingen ändring eller något tillägg i nuvarande samverkansavtal. Förslaget beräknas kostnadsneutralt förutom anpassning av IT-system och marknadsföringsinsatser på 720 tkr i den
initiala fasen. Kostnaden ryms inom avsatta projektpengar på 1,6 mnkr.
Då hjälpmedelsnämnden, som är en gemensam nämnd, föreslås implementera modellen är bedömningen att respektive kommun samt Region Halland
ska besluta godkänna modellens innehåll och beskrivning samt framtagen
implementeringsplan.
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Socialnämnden har den 20 augusti 2015, § 147, beslutat att överlämna socialförvaltningens yttrande som sitt eget till kommunstyrelsen. I yttrandet
framhåller socialnämnden att det kvarstår ett fortsatt utredningsbehov för
service och reparationer, ekonomi och hållbarhet, egenvårdsprincipen samt
byte av hjälpmedel. Dessutom genomför Socialstyrelsen just nu en utvärdering och konsekvensanalys av verksamheten fritt val som beräknas vara klar
i oktober i år. Socialnämnden gör därför bedömningen att Region Halland
och kommunerna i Halland bör beakta resultaten av Socialstyrelsens utvärdering innan något beslut om införande fattas.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 10 september 2015 föreslagit att
 godkänna modellens innehåll och beskrivning
 godkänna implementeringsplanen
 ge den gemensamma nämnden för hjälpmedel och hemsjukvård i uppdrag att genomföra den kompletterade modellen enligt föreslagen plan
för implementering
 anhålla om att Varbergs kommuns yttrande daterat den 10 september
2015 särskilt beaktas i samband med implementeringen av modellen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 september 2015, § 416, och då
kommit överens om följande att-satser
 innan beslut om modell för friare val av hjälpmedel sker utreda de synpunkter som framförs i yttrande daterat den 10 september 2015 från
Varbergs kommun
 i övrigt godkänna modellens innehåll och beskrivning
 därefter ge den gemensamma nämnden för hjälpmedel och hemsjukvård
i uppdrag att genomföra och implementera modellen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2015/0318

Remissvar - Införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 tillstyrka förslaget om införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Miljö- och energidepartementet har skickat en remiss om införande av 18årsgräns för kosmetiska solarier till Varbergs kommun.
Förslaget är att det i strålskyddslagen (1988:220) införs ett förbud mot att
yrkesmässigt upplåta kosmetiskt solarium till en person som inte har fyllt 18
år. Den som yrkesmässigt upplåter kosmetiskt solarium ska förvissa sig om
att konsumenten har fyllt 18 år. I anslutning till solariet ska det finnas en
klar och tydligt synbar skylt som upplyser om förbudet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 7 september 2015, § 77, tillstyrkt
förslaget om införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 10 september 2015 föreslagit att
tillstyrka förslaget om införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 september 2015, § 417.
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Dnr KS 2015/0353

Remissvar - generella krav på utrymme för lagring av gödsel
från djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 sända yttrande daterat den 14 september 2015 som svar till
Näringsdepartementet från Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Näringsdepartementet har skickat en remiss till Varbergs kommun om generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet.
Näringsdapartementet önskar genom remissen få in synpunkter på vilka
krav som bör ställas avseende utrymme för lagring av gödsel som produceras på ett jordbruksföretag och om generella krav även bör gälla för lagring
av gödsel i annan djurhållande verksamhet.
Nuvarande förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket innehåller
generella bestämmelser om utrymme för lagring av gödsel från djurhållning
på jordbruksföretag. Några generella krav på utrymme för lagring av gödsel
som kommer från annan djurhållande verksamhet finns i dag inte.
Genom remissen önskar Näringsdepartementet få in synpunkter på om reglerna för lagring av gödsel bör utformas på ett lika sätt oberoende av var
jordbruksföretaget är beläget. Ändringarna föreslås gälla från den 1 januari
2021. Bestämmelsen om hur lagringsutrymmen ska utformas föreslås få en
ändrad språklig utformning, någon ändring i sak är dock inte avsedd.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 9 september 2015, genom delegeringsbeslut, lämnat synpunkter på remissen.

Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 14 september 2015 föreslagit att,
med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut, översända yttrande daterat den 14 september 2015 till Näringsdepartementet.
I yttrandet framgår de synpunkter som miljö- och hälsoskyddsnämnden har
på remissen.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 september 2015, § 418.
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Dnr KS 2015/0409

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 sammanträda följande datum 2016:
19 januari, 16 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 20 september,
18 oktober, 15 november och 20 december
 sammanträdena äger rum i kommunfullmäktige sessionssal, Drottninggatan 11, klockan 18.00, med undantag för 15 november då sammanträdet börjar klockan 09.00
 behandla årsredovisning 19 april och budget 15 november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Datum, tid och lokal för kommunfullmäktiges sammanträden 2016 ska fastställas. Sammanträdena startar 18.00 med undantag för den 15 november då
sammanträdet börjar klockan 09.00. Vidare behandlas årsredovisningen
19 april och budget 15 november.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2015 föreslagit att
kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2016: 19 januari,
16 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 20 september, 18 oktober,
15 november och 20 december, att sammanträdena äger rum i kommunfullmäktige sessionssal, Drottninggatan 11, klockan 18.00, med undantag för 15
november då sammanträdet börjar klockan 09.00 samt behandla årsredovisning 19 april och budget 15 november.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2015, § 385.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-09-29

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 196

47

Dnr KS 2015/0410

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 sammanträda följande datum 2016:
26 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 31 maj, 28 juni, 30 augusti,
27 september, 25 oktober, 29 november och 20 december
 sammanträdena startar klockan 13.30
 behandla årsredovisning 29 mars och budget 25 oktober.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Datum och tid för kommunstyrelsens sammanträden år 2016 ska fastställas.
Sammanträdena startar 13.30. Vidare behandlas årsredovisningen den
31 mars och budget den 27 oktober.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2015 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar att sammanträda följande datum 2016: 26 januari,
1 mars, 29 mars, 26 april, 31 maj, 28 juni, 30 augusti, 27 september,
25 oktober, 29 november och 20 december samt att behandla årsredovisning
29 mars och budget 25 oktober.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2015, § 386.
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Dnr KS 2015/0411

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2016
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 under 2016 kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i Hallands
Nyheter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen 5 kap. 10 § ska uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden införas minst en vecka före sammanträdesdagen i den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar.
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde i Varbergs kommun sker
genom annons i Hallands Nyheter.
Kungörelse införs även i Varbergs Posten men utgivningsdagen av Varbergs
Posten medför att annons inte kan införas inom den tid kommunallagen
föreskriver.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2015 föreslagit kommunfullmäktige att under 2016 kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i Hallands Nyheter.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 september 2015, § 387.
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Dnr KS 2015/0450

Nytt vägnamn i Stråvalla-Kärra
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 till nytt vägnamn i Stråvalla-Kärra fastställa Oskar Bengtssons väg
 påtala vikten av att framöver verka för en mer jämställd namnsättning i
det offentliga rummet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ägarna till fastigheten Stråvalla-Kärra 3:6 har uttryckt önskemål om att få
ett vägnamn för sin tillfart som delas med Stråvalla-Kärra 3:51. Fastigheterna har adress Kärra 34 och 35 men det är stora problem att hitta till fastigheterna för såväl privatpersoner som för bl.a. taxi.
Stadsbyggnadskontoret har därför beslutat att tillmötesgå fastighetsägarna
med ett eget vägnamn.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att vägen kallas Oskar Bengtssons väg efter
samråd med Värö-Stråvalla Hembygdsförening. Oskar Bengtsson bodde på
gården vid vägens slut från 1920 talet många år framöver. Gården kallas
allmänt för Oskar Bengtssons gård. Bengtsson avled på 1950 talet.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och tillstyrkt namnförslaget.
Yttrande
Stadsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 september 2015 föreslagit att till nytt vägnamn i Stråvalla-Kärra fastställa Oskar Bengtssons väg.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 401, och då
kommit överens om att lägga till följande att-sats
 påtala vikten av att framöver verka för en mer jämställd namnsättning i
det offentliga rummet.
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Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Fastighetsägarna
Stadsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-09-29

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 199

50

Dnr KS 2015/0387

Nytt kvartersnamn på Brunnsberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 till nytt kvartersnamn på Brunnsberg fastställa Visiret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Med anledning av upprättande av ny detaljplan för Brunnsberg vid
Gödestadsvägen krävs ett nytt kvartersnamn.
Hembygdsföreningen Gamla Varberg har samtyckt till namnförslaget och
har betonat vikten av att välja ett kvartersnamn som anknyter till fred och
försoning.
Detta med anledning av att Varberg 2015 är minnesår för fredskonferensen i
Rosenfredsskolan och då staden nationellt uppmärksammas genom Varberg
Calling for Peace.
Samråd har skett med hembygdsföreningen Gamla Varberg.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och tillstyrkt namnförslaget.
Yttrande
Stadsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande 17 augusti 2015 föreslagit att
till nytt kvartersnamn på Brunnsberg fastställa Visiret.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2015, § 365.
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Dnr KS 2015/0489

Tillsättande av kommundirektör
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 tillsätta Carl Bartler som kommundirektör för Varbergs kommun med
tillträde den 1 januari 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Tjänsten som kommundirektör för Varbergs kommun har varit ledigförklarad och rekryteringsarbetet är klart.
Samverkan har skett med företrädare för personalorganisationerna den
25 september 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 201

Delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2015/0311-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 12 augusti 2015 till
Miljö- och energidepartementet om svar på remiss - Energimyndighetens
rapport om havsbaserad vindkraft.
Dnr KS 2015/0025-38
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 19 augusti 2015 om yttrande över
ansökan om utbyggnad av befintligt bostadshus, Tvååkers-Ås ga:17.
Dnr KS 2015/0039-1
Dnr KS 2015/0039-2
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 19 augusti 2015 till Elektroskandia
Sverige AB om begäran att få ut allmänna handlingar avseende upphandling
av elmaterial.
Dnr KS 2015/0083-5
Dnr KS 2015/0083-6
Dnr KS 2015/0083-7
Dnr KS 2015/0083-8
Kommunjuristens delegationsbeslut den 25 augusti 2015 till Assistera om
begäran att få ut allmänna handlingar avseende upphandling av IT-konsultmäklare.
Dnr KS 2015/0282-4
Kommundirektörens delegeringsbeslut den 2 september 2015 till Länsstyrelsen i Hallands län om prioritering av samhällsviktiga gasanvändare –
Styrgas.
Dnr KS 2015/0337-4
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 7 september 2015 om överlåtelse av
arrenderätt, del av Varberg Bua 10:248.
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Dnr KS 2015/0542-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 7 september 2015 om överlåtelse av
arrenderätt, del av Träslövs Hamn 1:1, B 34.
Dnr KS 2011/0466-12
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 9 september 2015 till
Miljö- och energidepartementet om svar på remiss – Ansökan om förlängd
giltighetstid för koncession enligt naturgaslagen /2005:403).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 202

Meddelanden
Dnr KS 2012/0226-12
Länsstyrelsens meddelande den 7 juli 2015 om att detaljplan för bostäder på
Torpa-Kärra 9:1, Kärradal vunnit laga kraft den 6 juli 2015.
Dnr KS 2014/0093-9
Skolinspektionens beslut den 17 augusti 2015 om återkallande av godkännande för Plusgymnasiet som huvudman för det nationella hantverksprogrammet.
Dnr KS 2015/0430-1
Revisonsrapport från kommunens revisorer om Granskning av förskoleverksamheten.
Dnr KS 2015/0431-1
Revisionsrapport från kommunens revisorer om Barn i behov av särskilt
stöd.
Dnr KS 2015/0432-1
Revisionsrapport från kommunens revisorer om Kränkande behandling och
diskriminering inom skolan.
Dnr KS 2015/0085-8
Skolinspektionens beslut den 28 augusti 2015 om återkallande av ansökan,
Rosensparre AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Versterhavsgymnasiet i
Falkenbergs kommun, läsåret 2016/2017.
Dnr KS 2015/0252-6
Länsstyrelsens beslut den 31 augusti 2015 om att bevilja Varbergs kommun
ersättning för insatsen Yrkesmentorskap för nyanlända flyktingar akademiker med max 6 år i Sverige.
Dnr KS 2015/0252-7
Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län den 9 september 2015 om att
bevilja Varbergs kommun ersättning för insatsen Yrkesmentorskap för
nyanlända flyktingar akademiker med max 6 år i Sverige.
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Dnr KS 2015/0289-7
Beslut från Delegationen för Unga till arbete den 3 september 2015 om
statsbidrag för utarbetande av en lokal överenskommelse om samverkan
mellan kommun och arbetsförmedling.
Dnr KS 2015/0078-8
Skolinspektionens beslut den 11 september 2015 om avslag på ansökan,
Drottning Blankas Gymnasieskola Falkenberg om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola avseende det nationella vårdoch omsorgsprogrammet i Falkenbergs kommun.
Dnr KS 2015/0466-1
Revisionsrapport från kommunens revisorer om Granskning av registerkontroll av personal inom skolan.
Dnr KS 2014/0301-18
Byggnadsnämndens kungörelse att detaljplan för Björnen 7 har vunnit laga
kraft den 14 september 2015.
Dnr KS 2015/0470-1
Revisionsrapport från Falkenbergs kommuns revisorer om Övergripande
granskning av överförmyndarnämnden.
Dnr KS 2014/0301-19
Länsstyrelsens meddelande den 15 september 2015 om att detaljplan för
Björnen 7 vunnit laga kraft den 14 september 2015.
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