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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

24 september 2013

Datum för anslags
uppsättande

7 oktober 2013

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet
Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Sofie Werdin

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-09-24

3

Ks § 154

Ändring av kommunstyrelsens dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‒

Dagordningen ändras enligt följande:
‒ nytt ärende, Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2013,
tas upp som ärende 7
‒ nytt ärende, Utökning av investeringsram för gruppboende LSS på
Gasellen 3, tas upp som ärende 18
‒ nytt ärende, Information om samtal med Varbergs BoIS, tas upp som
ärende 19

‒ nytt ärende, Övrig fråga från Jeanette Qvist (S), tas upp som
ärende 20.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 155

Arbetsmarknadsåtgärder
Socialförvaltningen informerar om arbetsmarknadsåtgärder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0369

Delegationsbeslut försäljning B/B Magnus
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 ordföranden i hamn- och gatunämnden, Ann-Charlotte Stenkil, har rätt
att underteckna köpehandlingen för Varbergs kommun räkning avseende
försäljningen av bogserbåten Magnus till Hallands Hamnar Varberg AB
per 1 juni 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 16 oktober 2012, § 140, beslutat om samverkan om hamnverksamhet med Halmstads kommun i ett gemensamt driftbolag. Som en del av beslutet ska drift och ägande av bogserbåten Magnus
överföras från kommunen till dotterbolaget Hallands Hamnar Varberg AB.
Köpet har genomförts till bokfört värde, 4 554 928 kronor, per 1 juni 2013.
Ekonomikontoret har handlagt ärendet och anlitat en skeppsmäklare,
Börjessons Marin, för framtagande av köpehandlingar och för inskrivning i
Transportstyrelsens sjöfartsregister. Köpeavtalet har för kommunens räkning undertecknats av hamn- och gatunämndens ordförande, Ann-Charlotte
Stenkil, enligt gällande delegationsordning.
För att genomföra inskrivningen önskar Transportstyrelsens sjöfartsregister
ett beslut från kommunstyrelsen eller fullmäktige i Varbergs kommun, där
det framgår att Ann-Charlotte Stenkil har rätt att överlåta bogserbåten
Magnus för Varbergs kommun räkning.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 6 augusti 2013 föreslagit att ordföranden i hamn- och gatunämnden, Ann-Charlotte Stenkil, har rätt att
underteckna köpehandlingen för Varbergs kommun räkning avseende försäljningen av bogserbåten Magnus till Hallands Hamnar Varberg AB per
1 juni 2013.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2013, § 292.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ekonomikontoret
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Dnr KS 2013/0339

Begäran om utökad investeringsbudget till inventarieanskaffning, barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
‒ utöka barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget med 6 mnkr
för 2013 som ett förskott från 2014 och 2015 års investeringsplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 24 juni 2013, § 72, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att utöka nämndens investeringsbudget med 6 mnkr för
anskaffning av inventarier i samband med införandet av den beslutade skolorganisationen.
Omorganisationen innebär att två investeringsobjekt i plan 2014 kommer att
bli billigare att genomföra och nämnden önskar därför att dessa medel kan
tidigareläggas till 2013.
De objekt som blir billigare är:
‒ Furuberg där 10 mnkr finns avsatt i plan 2014 och 11,6 mnkr i plan
2015. Objektet reduceras från totalt 21,6 mnkr till 2,6 mnkr.
‒ Rolfstorp/Skällinge skola/förskola om-/utbyggnad där 2 mnkr finns avsatt i budget 2013 och 9,15 mnkr i plan 2014. Objektet reduceras från
totalt 11,15 mnkr till 7,7 mnkr.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 4 juli 2013 föreslagit att barnoch utbildningsnämndens investeringsbudget utökas med 6 mnkr för 2013
som ett förskott från 2014 års investeringsplan.
Barn- och utbildningsförvaltningen beskriver att medel för inventarieanskaffning har minskat under åren och att investeringar har tagits på driftbudgeten, vilket inte varit redovisningsmässigt korrekt.
Ekonomikontoret delar uppfattningen att det är av vikt med en rättvisande
redovisning men vill också framhålla att förvaltningen i sitt budgetarbete
behöver planera för nödvändiga reinvesteringar löpande.
Arbetsutskottet har den 13 augusti 2013, § 292, beslutat återremittera ärendet.
Ekonomikontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 20 augusti 2013 förtydligat
de två investeringsobjekt i plan 2014 och 2015 som kommer att bli billigare
att genomföra och barn- och utbildningsnämnden önskar därför att dessa
medel kan tidigareläggas till 2013.
Justerandes sign
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september 2013, § 303.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0436

Kommunstyrelsens delårsrapport, januari-augusti 2013
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna kommunstyrelsens delårsrapport för januari-augusti 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I delårsrapporten framgår hur kommunstyrelsens förvaltning arbetar med att
bidra till kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar. I förekommande fall redovisas även måluppfyllnaden. Vidare finns verksamhetsberättelse, ekonomiuppföljning med prognos samt personaluppföljning.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 13 september 2013 föreslagit att
kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning för januari-augusti 2013 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 september 2013, § 346.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0083

Delårsrapport, augusti 2013
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 godkänna delårsrapport januari-augusti 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport januari-augusti 2013.
Kommunens nämnder har rapporterat sin verksamhet och ekonomi till
ekonomikontoret som sammanfogat materialet till en samlad bild av
kommunens utveckling avseende verksamhet, arbete med prioriterade mål
samt ekonomi.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 20 september 2013 föreslagit att
delårsrapport januari-augusti 2013 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 september, 2013. § 347.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0129

Svar på motion om att utreda förutsättningar till att anlägga
en bassäng för rehabilitering i Tvååker
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Vivi-Anne Karlsson (S) har i kommunfullmäktige den 26 februari 2013,
§ 14, lämnat motion om att utreda förutsättningar till att anlägga en bassäng
för rehabilitering i Tvååker.
Bakgrunden till motionen är att allt fler drabbas av skador som leder till
någon form av rörelsehinder och det är kommunen som ansvarar för rehabilitering i den kommunala hemsjukvården. Att uppföra en bassäng för sjukgymnastik för äldrevård, handikappade och arbetsskadade är en angelägen
åtgärd.
Socialnämnden har i yttrande den 20 juni 2013, § 127, föreslagit att motionen ska avstyrkas. I yttrandet anger socialnämnden att alla hälso- och
sjukvård ska bedrivas patientsäkert och kostnadseffektivt utifrån vetenskap
och beprövad praxis. Socialförvaltningen har inte för avsikt att bygga upp
en parallell organisation för bassängträning då träningsbehovet kan tillgodoses på annat vis. Möjligheten till träning i bassäng finns dels genom att patienten vänder sig till den vårdcentral den är knuten till eller vid behov av
insatser på specialistnivå, till sjukhuset i Varberg. För egenträning i bassäng
hänvisar socialnämnden till de allmänna simhallarna.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 5 augusti 2013 föreslagit att motionen avslås med hänsyn till socialnämndens yttrande daterat
20 juni 2013.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september 2013, § 302.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0345

Ansökan om bidrag 2014, BRIS region Väst
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‒

bevilja BRIS Region Väst ett bidrag på 35 000 kronor till verksamheten
2014

‒ kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
BRIS Region Väst har inkommit med ansökan om bidrag till sin verksamhet
för år 2014. BRIS ansöker om ett bidrag på 126 130 kronor, 10 kronor per
barn boende i Varbergs kommun.
BRIS verksamhet består bland annat av stöd till barn och unga under 18 år
via telefon, chat och mejl. BRIS erbjuder även utbildningar och information
till yrkesverksamma och studenter. Via BRIS vuxentelefon kan också föräldrar, släktingar eller andra anhöriga få stöd och hjälp. Den 1 september
2013 koncentreras stödverksamheten till Stockholm, region väst kommer att
arbeta med fysiska möten, både till barn, unga och vuxna.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 augusti 2013 föreslagit att
‒ BRIS Region Väst beviljas ett bidrag på 35 000 kronor till verksamheten
2014.
‒ kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
BRIS erbjuder kommunens barn och unga att anonymt och kostnadsfritt få
stöd via ett flertal kontaktkanaler. BRIS kan ses som ett komplement till
kommunens och andra myndigheters stödfunktioner till barn och unga.
Kommunstyrelsen har i Varberg under ett flertal år beviljat bidrag till BRIS.
År 2010, 2011, 2012 och 2013 har bidraget varit 35 000 tkr.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september 2013, § 308.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0358

Policy för hantering av personuppgifter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
‒ anta policy för hantering av personuppgifter
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Personuppgiftslagen (1998:204), PUL, trädde i kraft 1998 och har till syfte
att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen är huvudsakligen tillämplig på behandling av
personuppgifter som helt eller delvis utförs med hjälp av datorer.
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person t.ex. namn, adress och personnummer. Begreppet
behandling är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning med mera.
PUL bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet.
Om det finns avvikande bestämmelser i annan lagstiftning gäller de bestämmelserna före PUL, exempelvis lagar om hur personuppgifter ska behandlas inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Det finns också
undantag med hänsyn till offentlighetsprincipen samt tryck- och yttrandefriheten.
I en kommun är varje nämnd och styrelse personuppgiftsansvarig för sitt
verksamhetsområde. Det är nämnden/styrelsen som ska fastställa syftet och
ordna tillräcklig säkerhet för behandlingen.
Tidigare var kommunjuristen personuppgiftsombud för samtliga nämnder
och styrelser i Varbergs kommun. Numera ska varje nämnd/styrelse utse
minst ett eget personuppgiftsombud för sitt verksamhetsområde.
Personuppgiftsombudet ska självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Ombudet ska även hjälpa registrerade att
få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Personuppgiftsombudet ska bistå
nämnden/styrelsen med utbildning och information om PUL.
Genom att kommunen utser ett större antal personuppgiftsombud kommer
denna grupp att tillsammans utgöra en värdefull kunskapsbank till nytta för
kommunens personuppgiftsbehandlingar. För att öka kunskapsutbytet har en
samverkansgrupp för personuppgiftsombud etablerats.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2013-09-24

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

13

Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 augusti 2013 föreslagit att policy för hantering av personuppgifter antas.
Då det bedöms finnas behov av en enhetlig hantering av personuppgifter i
Varbergs kommun har samverkansgruppen för personuppgiftsombud tagit
fram förslag till policy som beskriver hur Varbergs kommun ska hantera
behandlingen av personuppgifter.
Arbetsutskottet har den 9 -10 september 2013, § 323, beslutat att
‒ tydliggöra i policyn att den även gäller kommunens bolag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0382

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2014
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 sammanträda följande dagar under 2014: 28 januari, 25 februari,
25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 26 augusti, 30 september, 28 oktober,
2 december och 16 december
 sammanträda i sal A1, Engelbrektsgatan 15, klockan. 13.30, med undantag den 28 oktober, då sammanträdet börjar kl. 9.00
 behandla årsredovisning 25 mars och budget/ELP 28 oktober.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Datum, tid och lokal för kommunstyrelsens sammanträden år 2014 ska fastställas. Sammanträdena startar 13.30 med undantag för den 28 oktober då
budget behandlas, då startar sammanträdet klockan 09.00. Vidare behandlas
årsredovisningen den 25 mars och budget den 28 oktober.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 augusti 2013 föreslagit att
 sammanträda följande dagar under 2014: 28 januari, 25 februari,
25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 26 augusti, 30 september, 28 oktober,
2 december och 16 december
 sammanträda i sal A1, Engelbrektsgatan 15, klockan. 13.30, med undantag den 28 oktober, då sammanträdet börjar kl. 9.00
 behandla årsredovisning 25 mars och budget/ELP 28 oktober.
Arbetsutskottet har den 9-10 september 2013, § 324, behandlat ärendet
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0383

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2014
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 sammanträda följande dagar under 2014: 21 januari, 25 februari,
18 mars, 22 april, 20 maj, 17 juni, 16 september, 14 oktober,
25 november (budgetbehandling) och 16 december
 sammanträda i kommunfullmäktige sessionssal i kv. Postmästaren,
klockan 18.30, med undantag för 25 november då sammanträdet börjar
klockan 09.00.
 behandla årsredovisning 22 april och budget/ELP den 25 november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Datum, tid och lokal för kommunfullmäktiges sammanträden år 2014 ska
fastställas. Sammanträdena startar 18.30 med undantag för den 28 oktober
då budget behandlas, då startar sammanträdet klockan 09.00. Vidare behandlas årsredovisningen den 22 april och budget den 25 november.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 augusti 2013 föreslagit att
 sammanträda följande dagar under 2014: 21 januari, 25 februari,
18 mars, 22 april, 20 maj, 17 juni, 16 september, 14 oktober,
25 november (budgetbehandling) och 16 december
 sammanträda i kommunfullmäktige sessionssal i kv. Postmästaren,
klockan 18.30, med undantag för 25 november då sammanträdet börjar
klockan 09.00.
 behandla årsredovisning 22 april och budget/ELP den 25 november.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9-10 september 2013, § 325.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2012/0558

Rosenfredskolan, nya lokaler för Ungdomens Hus
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
‒

utöka investeringsramen för objekt ersättningslokaler Ungdomens Hus
med 1 mnkr till totalt 2,5 mnkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret och serviceförvaltningens fastighetsavdelning har i samråd med barn-och utbildningsförvaltningen och kultur-och fritidsförvaltningen utarbetat förslag till nya lokaler för Ungdomens Hus. Verksamheten
föreslås flytta till Rosenfredskolan vilket innebär att Rådhuset tomställs och
kan användas till annan verksamhet. Flytten innebär att Rosenfredskolan
behöver byggas om till en kostnad av 2,5 mnkr.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 29 augusti 2013 föreslagit att
‒ investeringsramen för objekt ersättningslokaler Ungdomens Hus utökas
med 1 mnkr till totalt 2,5 mnkr.
‒ ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra investeringsprojektet.
Planeringskontoret har beställt en oberoende fastighetsvärdering av Rådhuset inför en försäljning till Varbergs Fastighets AB. Försäljningen behandlas i ett separat ärende när värderingen är klar. Tillträde föreslås preliminärt vara 1 januari 2014.
Förslaget innebär att kultur- och fritidsförvaltningen ökar sin andel av nyttjandet i Rosenfredskolan medan barn- och utbildningsförvaltningens andel
minskar.
Kostnadsberäkningar
Kultur och fritidsförvaltningens hyra för Ungdomens Hus i Rådhuset,
344 tkr år 2013.
Barn- och utbildningsförvaltningens minskning av ytanvändning i Rosenfredskolan, 100 tkr/år.
Tillkommande hyra på grund av investeringen i om- och tillbyggnad av
Rosenfredskolan är cirka 320 tkr/år.
Kultur och fritidsförvaltningens ökning av ytanvändning i Rosenfredskolan,
100 tkr/år.
Kultur och fritidsförvaltningen: ökning med 76 tkr/år vilket föreslås ske
genom ramjustering när investeringen är färdigställd.
Barn- och utbildningsförvaltningen: minskning med 100 tkr/år.
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Arbetsutskottet har den 9-10 september 2013, § 321, beslutat att
‒ ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra investeringsprojektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0294

Placering av planerad Multipark
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‒ bifalla förslag till placering av ”multipark Varberg” till ”Kärleksparken”
‒ hänsyn och anpassning ska tas till områdets förutsättningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Anläggandet av en multipark i Varberg syftar till att tillgodose behovet av
en aktivitets- och mötesplats utomhus, huvudsakligen för målgruppen ungdomar. Det är en del i arbetet att uppfylla hamn och gatunämndens mål att;
”utveckla och sköta de offentliga rummen så att de i större utsträckning än
idag blir mötesplatser där rörelse, samvaro och integration främjas” som
relaterar till samtliga kommunfullmäktiges prioriterade mål.
Konsult Janne Saario, professionell skateboardåkare och landskapsarkitekt,
har under våren 2013 analyserat tre lokaliseringsförslag som tagits fram av
kommunens projektgrupp, med målsättning att precisera den plats som bäst
lämpar sig för utbyggnad av Multipark Varberg.
Tre platser har valts ut i projektet, Håstens idrottsområde, ”Kärleksparken”
och Campus, som sedan prövats enligt följande kriterier: platsens nuvarande
intryck och användning, landskapsvärde, stadsmässighet, visuell kontext,
kulturella och kommersiella värden, samt belysnings- och trafikpåverkan.
Redan i ett tidigt skede av utredningen togs förslaget om en lokalisering vid
Campus bort på grund av bristande lämplighet.
Efter beslut i hamn- och gatunämndens arbetsutskott den 29 april 2013,
§ 51, fick hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag att tillskriva kommunstyrelsen i syfte att erhålla ett beslut om lokalisering av Multipark Varberg.
Hamn- och gatuförvaltningen har i yttrande den 3 maj 2013 till kommunstyrelsen lyft fram två alternativ till lokalisering av multiparken; Håstens
fritidsområde och ”Kärleksparken”, och förordat Håstens fritidsområde.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 9 september 2013 föreslagit att
bifalla förslag till en placering av ”multipark Varberg” till Håstens fritidsområde.
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Planeringskontoret anser att av de tre alternativ som tagits fram är Håsten
mest väl lämpat för den nya anläggningen. Det finns ytor inom Håstens fritidsområde som står outnyttjade. Ytan bakom fritidsgården är den som föreslagits inrymma den nya multiparken.
En placering av den nya multiparken i Håsten skulle tillföra en ny inriktning
av aktiviteter till ett redan känt aktivitetsområdet.
Detaljplanen för området ger möjligheter att anlägga en multipark. Varbergs
kommun är ägare till berörd fastighet, Getakärr 2:21.
Arbetsutskottet har den 17 september 2013, § 331, föreslagit
kommunstyrelsen besluta att
‒ bifalla förslag till placering av ”multipark Varberg” till ”Kärleksparken”
‒ hänsyn och anpassning ska tas till områdets förutsättningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2012/0359

Förslag till Näringslivsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 remittera förslag på Näringslivsstrategi för Varbergs kommun till berörda näringslivsorganisationer och nämnder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
För att ytterligare tydliggöra kommunens ambitioner med tillväxt och näringsliv påbörjades hösten 2012 arbetet med att ta fram ny Näringslivspolicy
och Näringslivsstrategi. Policyn och strategin är tänkta att vara styrdokument som ger stadga och riktning samt tydliggör Varbergs ambitioner
för de som vill medverka i arbetet med Varbergs utveckling och tillväxt.
Policy- och strategiarbetet har varit en process med informell dialog i flera
skeden. Större dialogmöten och workshop om strategin och dess kommande
innehåll hölls med kommunstyrelsen den 26 februari 2013 samt med
näringslivet i samordning med Marknad Varberg den 1 mars 2013.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 9 september 2013 föreslagit att Näringslivsstrategi för Varbergs kommun antas.
Arbetsutskottet har den 17 september 2013, § 333, beslutat att återremittera
ärendet.
Kommunledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 17 september 2013
föreslagit att
 förslag till ny näringslivsstrategi ska utgöra underlag i den fortsatta dialogen inför bolagsbildande samt även utgöra underlag för kommunens
övriga arbete med näringslivsfrågor.
Arbetsutskottet har den 24 september 2013, § 344, föreslagit
kommunstyrelsen besluta att
‒ remittera förslag på Näringslivsstrategi för Varbergs kommun till
berörda näringslivsorganisationer och nämnder.
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Dnr KS 2012/0100

Remissvar angående West Swedens framtida inriktning,
organisation och finansiering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‒ till West Sweden Ideell förening begära utträde ur föreningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Vid West Swedens årsstämma i maj i år, beslutades om en avveckling av
verksamheten. En extra stämma kommer att hållas den 31 oktober. För att
kunna förutse möjligheterna för en framtida verksamhet alternativt en avveckling av verksamheten, önskar West Swedens styrelse att medlemmarna
lämnar en avsiktsförklaring om fortsatt medlemskap alternativt utträde ur
föreningen.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 9 september 2013 föreslagit att till West Sweden Ideell förenings styrelse uttala att kommunens
avsikt är att begära utträde ur West Sweden Ideell Förening.
Med tanke på årsmötets beslut om avveckling av West Sweden samt att
flera medlemmar redan begärt utträde, är förutsättningarna för en fortsatt
verksamhet begränsade.
Arbetsutskottet har den 17 september 2013, § 300, föreslagit
kommunstyrelsen besluta att
‒ till West Sweden Ideell förening begära utträde ur föreningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2013/0379

Lägesrapport om bildandet av ett gemensamt utvecklingsbolag, Marknad Varberg
Kommunstyrelsens ordförande informerar om det fortsatta arbetet med
bildandet av ett gemensamt utvecklingsbolag. Arbetsgruppen, som består av
Jörgen Warborn (M), Jana Nilsson (S) och Harald Lagerstedt (C) och som
har uppgiften att precisera hur det gemensamma bolaget och dess
styrdokument ska utformas, har ett första möte den 4 oktober.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0843

Utökning av investeringsram för Gruppboende LSS på
Gasellen 3
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 utöka investeringsramen för objekt 32468, Gruppboende LSS, till
18,8 mnkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 26 juni 2013, § 124, beslutat att uppdra åt
Varbergs Fastighets AB att upphandla och bygga gruppbostad enligt LSS
budgeterad till 15,2 mnkr, på fastigheten Gasellen 3.
Inför projektstarten beräknade Varbergs Fastighets AB projektkostnaden för
Gasellen 3 med utgångspunkt på nyss färdigställda gruppboendet på Vipvägen i Veddige vars totalkostnad uppgått till 15,4 mnkr.
Kostnaden för Gasellen 3 beräknades till 16,4 mnkr på grund av allmän
kostnadsstegring, ökade markkostnader på grund av sprängning samt
energieffektivitetshöjande åtgärder
Efter projektering och genomförd upphandling för Gasellen uppgår totalkostnaden till 18,8 mnkr. Kostnadsökningen jämfört med Vipvägen förklaras främst genom att byggnaden till skillnad från Vipvägen uppförs med
ett högt fokus på energieffektivitet och hållbarhet.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 11 september 2013 föreslagit
att utöka investeringsramen för objekt 32468, Gruppboende LSS, till
18,8 mnkr.
Kontoret bedömer att kostnadsökningen är rimlig med ledning av att
Falkenbergs kommun för tillfället bygger ett likvärdigt gruppboende för en
produktionskostnad om 18,4 mnkr.
Installation av solceller bedöms nå break even efter 13 år. Kommunen har
ansökt om statligt bidrag om 100 tkr för installation av solcellerna.
Planeringskontoret bedömer att projektets tydliga inriktning mot hållbart
byggande är en bra koppling till Vision 2025, Västkustens kreativa mittpunkt, samt kommunfullmäktiges mål om ökat ansvar för miljön och klimatet. Kontoret ser stora fördelar med att de byggnader som uppförs av
kommunen utförs med samma höga ambitionsnivå som kommunens ställer
på privata byggherrar och exploatörer vid byggande på kommunal mark.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 september 2013, § 345.
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Ks § 171

Information om samtal med Varbergs BoIS
Kommunstyrelsens ordförande informerar om samtal med Varbergs BoIS.
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Ks § 172

Övrig fråga
Jeanette Qvist (S) ställer fråga om redovisning av försörjningsstöd på
kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober 2013.
Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn (M) svarar efter diskussion
att revisionsrapporten Granskning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete samt delar av socialnämndens månadsrapport med tillhörande bilaga
1 gällande försörjningsstöd skickas ut till ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen.
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Ks § 173

Meddelanden
Dnr KS 2013/0168-41, 42, 43, 44, 45
Markförvaltarens delegationsbeslut den 25 juli, 26 juli och 12 augusti
2013 om grannemedgivande för Hunnestad 8:28, Tofta 9:6, Getakärr 2:21,
Göingegården 1:28 och Bua 10:248.
Dnr KS 2013/0168-38, 39, 40, 46
Exploateringsingenjörens delegationsbeslut den 6 augusti, 7 augusti och
27 augusti 2013 om yttrande till stadsbyggnadskontoret över bygglov
avseende Skällåkra 7:6, Mosippan 10, Bua 4:94, 10:114 och 10:248, samt
Slånbäret 6 vid Hjortronvägen.
Dnr KS 2013/0387-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut den 28 augusti 2013 avseende ansökan om bidrag till kamratmåltid, Hallands gevärsektion.
Dnr KS 2013/0390-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut den 2 september 2013
avseende ansökan om bidrag till middag, föreningen Norden, Viske avdelning.
Dnr KS 2011/0652-29
Mark- och miljööverdomstolens protokoll den 4 september 2013, meddelar
inte prövningstillstånd, mark- och miljödomstolens avgörande står därför
fast avseende detaljplan för kv. Trädgården, Galleria Trädgården.
Dnr KS 2011/0927-36
Länsstyrelsens meddelande den 5 september 2013 att länsstyrelsens beslut
har överklagats avseende detaljplan för Kasematten 7.
Dnr KS 2011/0218-36
Mark- och miljödomstolens dom den 12 september 2013, avslår överklagandena avseende detaljplan för Grytåsvägen m.fl.
Dnr KS 2013/0168-48
Exploateringsingenjörens delegationsbeslut den 13 september 2013 om yttrande till stadsbyggnadskontoret över ansökan om tillbyggnad av fritidshus
och nybyggnad av uthus på fastigheten Tvååker 12:67.
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Dnr KS 2012/0196-11
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut den 4 september 2013 till
Region Halland om kompletteringar i det regionala trafikförsörjningsprogrammet i Halland.
Dnr KS 2013/0310-9
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut den 28 augusti 2013 till
Region Halland om förslag till nationell plan för transportsystemet 20142025.
Dnr KS 2013/0332-5
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut den 9 september 2013 till
Region Halland om förslag till regional infrastrukturplan för Halland 20142025.
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