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Dnr KS 2011/1063

Belysning på Påskbergsvallen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 Varbergs Fastighets AB får i uppdrag att genomföra projektet belysning
på Påskbergsvallen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har den 14 december 2011, § 136, beslutat att
hemställa hos kommunstyrelsen att planeringskontoret får i uppdrag att
skyndsamt utreda och genomföra projektet planbelysning på Påskbergsvallen utifrån budgeterade 4,5 mkr.
Planeringskontoret har utrett förutsättningarna för att utrusta Påskbergsvallen med belysning som uppfyller de krav som ställs av Svenska Fotbollförbundet för spel i superettan.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 10 januari 2012 föreslagit att
Varbergs Fastighets AB får i uppdrag att genomföra projektet belysning på
Påskbergsvallen
Genomförandet av projektet bör samrådas med samtliga föreningar som
nyttjar Påskbergsvallen för att uppnå optimal placering av belysningsmaster
och minska störningarna under byggtiden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 2

Sammanträdesprotokoll
2012-01-10

3

Dnr KS 2011/0030

Svar på motion om riktlinjer för bemanning på kommunens
äldreboenden
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkande
Jana Nilsson (S) yrkar bifall till motionen.
Jörgen Warborn (M) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på respektive yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Freddy Jensen (V) har i kommunfullmäktige den 15 februari 2011, § 16,
lämnat motion om riktlinjer för bemanning på kommunens äldreboenden. I
motionen yrkas att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för
hur lämplig bemanning i äldrevården ska se ut samt att dessa riktlinjer ska
gälla som rättesnöre och lägsta kvalitetskrav vid eventuell upphandling av
privat äldrevård.
Socialnämnden har den 14 december 2011, § 324, beslutat att anta förvaltningens skrivelse som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen samt att ange
att nämnden anser att motionen ska avstyrkas. Socialförvaltningen redogör i
sin skrivelse hur förvaltningen granskar och vidtar åtgärder i äldreboendena
samt Socialstyrelsens pågående uppdrag.
Natten mellan den 8 och 9 november 2010 genomförde Socialstyrelsen en
oanmäld tillsyn vid 94 särskilda boenden landet runt. Vid boendena var
minst en avdelning avdelad för personer med demenssjukdom. Tillsynen
visade bl.a. att 61 procent av boendena var låsta och obemannade under
perioder av natten.
Socialförvaltningens egen granskning av bemanningen nattetid vid demensboenden i Varbergs kommun gav resultat liknande vad som framkom vid
Socialstyrelsens inspektion. Utvecklings- och kvalitetsavdelningen arbetar
med att följa upp att verksamheterna vidtar adekvata åtgärder i ärendet.
Justerandes sign
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Socialnämnden har efter utvecklings- och kvalitetsavdelningens undersökning beslutat att revidera de kvalitetskrav man ställer när det gäller
omsorgstagarnas trygghet kopplat till bemanningen på boendena. Kvalitetskraven på området är nu mer detaljerade och utförliga och ger därmed
utförarna en mer tydlig bild av vilka krav som ställs på dem när det kommer
till bemanningsfrågan kopplat till de boendes trygghet. Vid samma tillfälle
beslutade socialnämnden även att höja ersättningen för utförandet av vård
och omsorg inom särskilt boende äldreomsorg.
Socialstyrelsen har ett pågående uppdrag att ta fram vägledning i frågor om
organisering av särskilt boende för personer med demenssjukdom. I en
avrapportering i ärendet konstaterar Socialstyrelsen att socialnämndens
ansvar för bemanning måste regleras tydligare genom föreskrifter och allmänna råd. När nya bestämmelser träder i kraft avser socialförvaltningen
genomföra en särskild lokal översyn av rådande situation med syftet att
identifiera behovet av, samt implementera, eventuella ytterligare insatser på
området.
Socialförvaltningen gör bedömningen att de av socialnämnden reviderade
och fastställda basutbuden och kvalitetskraven utgör adekvata riktlinjer för
utförarorganisationerna när det kommer till att utforma bemanningen i
särskilda boenden för äldre samt för personer med demenssjukdom. Att basutbud och kvalitetskrav efterlevs följs vidare kontinuerligt upp av förvaltningens utvecklings- och kvalitetsavdelning.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 december 2011
föreslagit, med hänvisning till socialnämndens yttrande, att motionen avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0979

Kommunal handikappkonsulent i Varberg
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunala handikapprådet har tagit upp frågan om kommunal handikappkonsulent i Varberg. Socialnämnden har den 26 oktober 2011, § 276,
beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen, eftersom frågan om en
kommunal handikappkonsulent berör flera nämnder.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 december 2011
bedömt att det inte finns möjlighet att inom förvaltningens resurser tillsätta
en handikappkonsulent. Förvaltningen har att även i fortsättningen följa och
samordna vissa frågor som berör personer med funktionsnedsättning.
Flera kommuner har handikappkonsulent eller liknande, i Halland dock
endast Halmstad kommun. Även Region Halland har en handikappkonsulent, som utifrån gällande lagstiftning har att uppmärksamma rättigheter och
intressen för personer med funktionsnedsättning samt ge råd och stöd.
Rättigheter för personer med funktionsnedsättning ingår i de mänskliga
rättigheterna, liksom barnets rättigheter, rätten att inte bli diskriminerad
m.m., olika perspektiv som kommunen har att beakta i sina verksamheter
och i samhällsplaneringen.
Flera av kommunens nämnder har i sitt uppdrag enligt reglemente och lag
ansvar för att ta tillvara frågor som rör personer med funktionsnedsättning.
Kommunstyrelsen har som sitt uppdrag att följa och ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att man inte har möjlighet att inom
sina resurser tillsätta en handikappkonsulent. Förvaltningen har att även i
fortsättningen följa och samordna vissa frågor som berör personer med
funktionsnedsättning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:

Kommunledningskontoret

Spara
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Dnr KS 2011/0739

Ökat driftbidrag Hallands kulturhistoriska museum
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 öka driftbidraget till Hallands kulturhistoriska museum med ytterligare
0,5 mnkr från budgetåret 2014 för att täcka ökad hyreskostnad vid
ombyggnad av lokalerna på fästningen
 garantera Hallands kulturhistoriska museum åtagande enligt förslag till
förgäveskostnadsavtal från Statens fastighetsverk med upp till 4,5 mnkr
ifall ombyggnadsprojektet inte genomförs
 begära hos Region Halland att med kommunen dela lika eventuella kostnader enligt förgäveskostnadsavtalet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Hallands kulturhistoriska museum, som har sin verksamhet på fästningen, är
ett av kommunens främsta besöksmål med 168 000 besökare förra året.
Nuvarande lokaler uppfyller inte grundläggande behov avseende arbetsmiljö, tillgänglighet och reception/entré. Hyresvärden Statens fastighetsverk
har i dialog med museet, kommunen och regionen tagit fram ett ombyggnadsförslag som är kostnadsberäknat till 44 mnkr.
Kommunstyrelsen har den 30 augusti 2011, § 146, beslutat att tillskjuta
20 mnkr i förskottshyra, vilket innebär en årlig kostnad på 1,7 mnkr i 15 år.
Enligt preliminärt hyresförslag från Statens fastighetsverk i maj skulle hyran
öka med 0,6 mnkr/år, för vilket Region Halland förbundit sig att bidra med.
När Statens fastighetsverk tar fram en projektplan för arbetets genomförande visar sig den preliminära hyresberäkningen vara för låg och hyreskostnaden blir ytterligare 0,5 mnkr högre, d.v.s. 1,1 mnkr/år exkl. förskottshyran.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 28 december 2011 föreslagit att
 öka driftbidraget till Hallands kulturhistoriska museum med ytterligare
0,5 mnkr från budgetåret 2014 för att täcka ökad hyreskostnad vid
ombyggnad av lokalerna på fästningen
 garantera Hallands kulturhistoriska museum åtagande enligt förslag till
förgäveskostnadsavtal från Statens fastighetsverk med upp till 4,5 mnkr
ifall ombyggnadsprojektet inte genomförs
 begära hos Region Halland att med kommunen dela lika eventuella kostnader enligt förgäveskostnadsavtalet.
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Ett beslut att tillskjuta ytterligare 0,5 mnkr/år gör det möjligt att genomföra
projektet enligt uppsatta tidplaner och museet behöver bara stänga en sommarsäsong.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0973

Remiss av Förslag till Rådets Direktiv om fastställande av
grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagare
och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av
joniserad strålning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 avstå från att avge yttrande till Miljödepartementet avseende förslag till
Rådets Direktiv
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Förslag till
Rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för
skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår
till följd av joniserad strålning. Remissvar ska lämnas till Miljödepartementet senast den 15 januari 2012.
Förslaget är framlagt i enlighet med artikel 31 i Euroatomfördraget för yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Direktivet om
grundläggande säkerhetsnormer har regelbundet uppdaterats, senast 1996.
Direktivet omfattar all joniserad strålning.
I förslaget till Rådets Direktiv på nästan 130 sidor framgår de allmänna
principerna för strålskydd, olika krav på utbildning och fortbildning som
beskrivs i olika direktiv har samlats in, redogörelse för arbetstagare som
utsätts för bestrålning, relevanta krav för personer som utsätts för medicinsk
strålning, med mera.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 9 december 2011 föreslagit att
kommunen avstår från att avge yttrande till Miljödepartementet då förslaget
bygger på internationellt samförstånd och i liten utsträckning påverkar den
kommunala verksamheten.
Syftet med förslaget om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för
skydd av arbetstagares och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till
följd av joniserad strålning är bland annat att fastställa grundläggande
säkerhetsnormer för skydd av hälsan för arbetstagare, allmänhet, patienter
och andra individer så att dessa normer genomförs på ett enhetligt sätt.
Förslaget ger uttryck för ett internationellt samförstånd beträffande vad som
utgör en hög säkerhetsnivå för att skydda människor och miljö mot skadlig
inverkan av joniserad strålning.
Justerandes sign
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Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och räddningstjänsten har getts möjlighetet att lämna synpunkter på förslaget till planeringskontoret. Båda förvaltningarna har meddelat att de avstår från att lämna synpunkter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0045

Förslag på prioriterande inriktningar – WEPA-arbetet
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 av de presenterade förslagen ska följande 15 projektidéer gå vidare för
analys i kommunens WEPA- arbete:
1. Stödja minskad resursanvändning och koldioxidutsläpp, öka energieffektivitet och öka andelen förnybar energi. Fastighet.
2. Stödja minskad resursanvändning och koldioxidutsläpp, öka energieffektivitet och öka andelen förnybar energi. Transporter.
3. Utveckla kostnadseffektiva modeller för konvertering av direkteluppvärmda fastigheter.
4. Från grundskolan/gymnasieskolan med möjlig väg till ett yrke.
Utveckla coaching och det entreprenöriella lärandet de senare åren på
grundskolan och i gymnasieskolan.
Skapa en achivement base for skills Utvecklingsplans bas för entreprenöriella färdigheter.
5. Kompetensförsörjning – samverkan utbildning/näringsliv.
6. Hållbar stadsutveckling i strandnära lägen.
7. Hållbar stadsutveckling i samspelet mellan stadsplanering och resecentrum.
8. Hållbar stadsutveckling och den biologiska mångfalden i stadsmiljön.
9. Förorenad mark.
10. Kultur för äldre.
11. Ungdomsinflytande.
12. Kreativa näringar.
13. En hållbar stadsutveckling – med hög medborgardelaktighet.
14. Hamnverksamhet
 Effektiva och ytsnåla hamnlösningar
 Hamn- och stadsutveckling
 Miljö- och bulleranpassad hamnverksamhet.
15. Trafik och hållbara resor och transporter
 Trafiklösningar i turiststäder
 Besökstrafik och husbilar
 Multimodala transporter i ett område med stor säsongsvariation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i april 2010 att kommunen ska utnyttja West
Swedens projektanalystjänst – WEPA – som utgår från kommunens politiska visioner, idéer och långsiktiga utvecklingsmål. Med dem som utgångspunkt analyseras möjligheter att söka hjälp och stöd från något av EU:s
sektorsprogram för att realisera dessa. Varbergs kommun ska sammanlagt
prioritera ca 15 inriktningar som särskilt angelägna utvecklingsområden.
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Kommunens nämnder och styrelser har i uppdrag att från sina utvecklingsbehov föreslå prioriterade områden. Dessa presenteras i samband med
workshop för målformuleringsarbete – Vision 2025 den 21 december 2011.
WEPA:n är ett medel för att nå kommunens vision ”Västkustens kreativa
mittpunkt”. Arbetet som är politiskt initierat, är också ett verktyg för att
uppfylla kommunens Internationella Policy som slår fast att:
”Kommunens internationella arbete är ett verktyg som ska bidra till att
uppfylla såväl övergripande mål som verksamheternas mål. Det internationella perspektivet ska vara en integrerad del i alla kommunens verksamheter och ska tillföra kompetens och erfarenheter i syfte att stödja verksamhetsutveckling.”
Yttrande
Kommunledningskontoret har i yttrande den 19 december 2011 föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att
besluta vilka fokusområden och inriktningar som ska ingå som kommunens
prioriterade inriktningar i WEPA-arbetet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 december 2011, § 552.
Kommunledningskontoret har den 20 december 2011 lämnat en sammanställning över inkomna förslag på prioriterade inriktningar till WEPAarbetet. Förslagen diskuteras och prioriteras.
De nämnder, förvaltningar och bolag som fått en eller flera av sina
föreslagna idéer prioriterade, ska presentera utvecklingsområdet/projektidén
i samband med startmötet den 18-19 januari.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Ks au § 7

Varbergsnämnden, information
Beskriver nämndens uppdrag utifrån varbergarnas behov av hälso- och
sjukvård och det hälsofrämjande arbetet.


Hälsofrämjande åtgärder, arbetet i Varbergsnämnden.



Rehabilitering, efter färdigbehandling från sjukvården.



Hemsjukvården, nytt avtal är på gång.



Rapportering om Ambulant bedömning.



Frågor om psykiatrisk rehabilitering, Milton-projektet.



Kommunens miljöarbete och friskvård.

 Information om Hälsans stig, invigning den 6 maj.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 8

Rapport/information från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning
 Planeringskontoret framför underlag för diskussion om beredning av
motion om Kilen.
 Kommundirektör och samhällsbyggnadschef informerar om aktuellt läge
angående utredningsuppdrag Hallands hamnar samt övriga hamnfrågor.
 Planeringskontoret lyfter fråga om ny dagvattenledning i Apelviksområdet som drabbats av översvämning på grund av skadade kulvertar
samt finansiering av denna.
 Kommundirektören rapporterar om fortsatta arbetet med Vision 2025
och målstyrning. Information om aktuellt arbete för partierna för att
anpassa till den nya modellen.
 Rekrytering av VD i Varbergs Fastighets AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 9

Meddelanden
Dnr KS 2011/0182-60
Länsstyrelsens beslut den 19 december 2011 om anmälan enligt miljöbalken
angående anläggning av våtmark på fastigheten Sällstorp 2:5.
Dnr KS 2011/0182-61
Länsstyrelsens beslut den 19 december 2011 om anmälan för samråd enligt
miljöbalken angående byggnation av fågeltorn, trafiksäkra cykelbana och
asfaltera parkering på fastigheten Bua 10:248.
Dnr KS 2011/0423-26
Länsstyrelsens beslut den 19 december 2011 om förhöjning av läktarbarriären i Torpa kyrka.
Dnr KS 2011/0423-27
Länsstyrelsens beslut den 19 december 2011 om restaurering av orgeln i
Gödestads kyrka.
Dnr KS 2011/0062-106
Sveriges Kommuner och Landstings beslut den 16 december 2011 om överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om
sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012.
Dnr KS 2011/0173-5
Länsstyrelsens beslut den 21 december 2011 om bildande av naturreservatet
Valaklitt i Varbergs kommun.
Dnr KS 2011/0081-5
Länsstyrelsens beslut den 21 december 2011 om bildande av naturreservatet
Övre Lia i Varbergs kommun.
Dnr KS 2011/0539-6
Ekonomikontorets granskning av slutredovisning av Håstensföreningens
projekt för integration och samverkan på Håsten.
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Dnr KS 2011/1065
Delotittes utvärdering av Vatten & Miljö i Väst AB:s nuvarande organisation och styrning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

