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Dnr KS 2011/1022

Svar på motion om val av äldreboende
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 bordlägga ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nils-Erik Dahlgren (SPI) och Eystein Stig (SPI) har i kommunfullmäktige
den 20 december 2011, § 181, lämnat motion och föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt socialnämnden att utröna intresset
bland personalen för driftsformen intraprenad i första hand inom somatisk
vård.
Socialnämnden har den 22 oktober 2012, § 217, beslutat att avstyrka motionen.
En intraprenad innebär i normalfallet att en offentlig förvaltning inom
ramarna för sin organisation har en enhet som drivs som en egen resultatenhet och som därmed i vissa stycken liknar entreprenaden som driftsform.
Socialförvaltningens nuvarande organisationsmodell och styrprinciper liknar
de som gäller för intraprenad. Den enskilde har också möjlighet att välja
äldreboende. Dessa drivs både av kommunens egenregi, Varbergs omsorg,
och av externa utförare. Socialnämnden bedömer att de fördelar motionärerna efterfrågar kan uppnås inom nuvarande organisationsform.
Försök att stimulera personal att själv driva äldreboende har inte gett något
resultat. Det har också visat sig svårt för små och nystartade företag att klara
kvalitetskraven för äldreboende. Frågan har diskuterats i socialförvaltningens samverkansgrupp och de fackliga organisationerna har inte uppmärksammat mer intresse från sina medlemmar i frågan.
Profilering av äldreboende är ett av socialnämndens strategiska mål för
2013-2015. Genom profilerade äldreboenden utvecklas den enskildes valmöjligheter.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 8 november 2012 föreslagit att med hänvisning till socialnämndens yttrande avslå motionen.
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På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att
 bordlägga ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bordlagt:
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Dnr KS 2011/1051

Svar på motion om att skapa en kretsloppspark i Varbergs
kommun
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 bordlägga ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Linda Berggren (s) har i kommunfullmäktige den 20 december 2011, § 184,
lämnat motion om att utreda möjligheten att skapa en kretsloppspark i
anslutning till ÅVC centralorten, med Alelyckan i Göteborg som förebild.
Motionären anser att det är ett enormt resursslöseri att slänga fullt fungerande produkter på soptippen. En kretsloppspark där återanvändning, återvinning och avfallssortering samlas på en och samma plats ger bra förutsättningar för en ökad återanvändning.
Motionärens förslag har stöd i EU:s avfallsstrategi och nationella målsättningar. Sveriges nationella avfallsplan, fastställd i maj 2012, trycker mer än
tidigare avfallsplaner på behovet av att minska avfallets mängd och farlighet
genom att förebygga dess uppkomst. Även kommunens avfallsplan och
Vision 2025 ger stöd för förslaget.
Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg förebygger 360 ton avfall om året
genom att produkter kan återvändas istället för att slängas. Detta innebär att
mängden grovavfall till ÅVC minskas med 5 %. Jämfört med konventionella återvinningscentraler gör Alelyckan det möjligt att gå uppåt i avfallshierarkin eftersom både förbränning och återvinning minskar till fördel för
återanvändning. Med Alelyckans resultat som grund har man räknat fram att
80 000 ton produkter som slängs på Sveriges ÅVC:er varje år istället skulle
kunna återanvändas.
Ett alternativ till att bygga upp en kommunal kretsloppspark är att utveckla
samarbete med de befintliga second hand-verksamheterna. En sådan
projektidé tog form under 2008 i Varberg, men stötte på olika hinder och
rann ut i sanden vid omorganiseringen då VIVAB bildades. Frågan väcktes
igen av Varbergs GIF Fotboll som i oktober 2011 inkom med en skrivelse
på temat återanvändning där Kretsloppsparken i Alelyckan och samarbeten
med befintliga second hand-verksamheter nämns som lösningar för att för
att nå ett viktigt miljömål. Varbergs GIF ville med brevet sträcka ut en hand
för ett samarbete med kommunen kring återanvändning.
Ett hinder för att anlägga en kretsloppspark är att det är ont om plats på
nuvarande centrala ÅVC. Nu utreder VIVAB ny lokalisering för anläggningen och då öppnas nya möjligheter. Bolaget är positivt inställda och
anser att det är ett intressant förslag som skulle hjälpa kommunen att nå sina
miljömål och förbättra servicen på Varbergs återvinningscentral.
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Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 september 2012 tillstyrkt
motionen.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att
 bordlägga ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bordlagt:
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Dnr KS 2012/0430

Personuppgiftsombud
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 utse Marcus Andersson till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Personuppgiftslagen (1998:204) trädde i kraft den 24 oktober 1998 med en
respitperiod för pågående databehandlingar till den 1 oktober 2001 och för
manuella behandlingar fram till 1 oktober 2007. Personuppgiftsbehandlingar
är nu ett etablerat begrepp och det finns anledning till en översyn av den
kommunala organisationen såvitt avser personuppgiftsbehandling där framförallt det kommunala uppdraget som personuppgiftsombud bör ligga närmare respektive personuppgiftsansvarig nämnd eller styrelse.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 7 november 2012 föreslagit att Marcus Andersson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
Kontoret ser positivt på den förändring som nu genomförs. Förändringen
kommer med automatik innebär att personuppgiftsombud som är placerade
inom respektive förvaltning på ett enklare och tydligare sätt kan hålla sig
uppdaterad på förändringar i personuppgiftsbehandlingar inom verksamheten. En närmare kontakt mellan verksamheten och ombudet borgar även
för en större rättssäkerhet och en vid varje tid mer aktualiserad registerhållning.
Genom att kommunen utser ett större antal personuppgiftsombud kommer
denna grupp att tillsammans utgöra en värdefull kunskapsbank till nytta för
kommunens personuppgiftsbehandlingar. Att bredda perspektivet på sätt
som nu föreslås innebär även att ett antal medarbetare får möjlighet att förkovra sig inom ett område som blir alltmer komplext.
Marcus Andersson är sedan tidigare utsedd till personuppgiftsombud för
valnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2012/0576

Nytt kvartersnamn i hamnområdet, kv. Vikaren
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 till nytt kvartersnamn i hamnområdet fastställa kv. Vikaren
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
En ny detaljplan har fastställts söder om Getterövägen och reningsverket
med anledning av att Varberg Energi bygger ny fjärrvärmeanläggning inom
området. Detta kräver att ett nytt kvartersnamn fastställs.
Yttrande
Stadsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande den 16 november 2012 föreslagit att kvarteret kallas Vikaren då närliggande kvarter har liknande namn,
såsom Svärdfisken, Valen, Kaskelotten, Hajen m fl.
Samråd har skett med Hembygdsföreningen Gamla Varberg.
Kultur- och fritidsnämnden har den 24 oktober 2012, § 96, beslutat att avslå
namnförslaget Vikaren och istället föreslå Tumlaren som kvartersnamn.
Motiveringen härtill är att vikare är en sälart, men för att anknyta till närliggande kvartersnamn bör man istället använda ett ”valnamn”.
Kvarteret Tumlaren har tidigare funnits i Varberg och uppgick i kv. Svärdfisken 1986. Stadsbyggnadskontoret har kontaktat lantmäteriets ortnamnsrådgivning vilka avråder från att använda samma namn då en förväxling lätt
kan ske. Speciellt när det är så närliggande kvarter som används på likande
sätt. I detta sammanhang ligger det även ganska nära i tiden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2011/0045

Prioriteringar av inriktningar i WEPA:n och fortsatt arbete
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 kommunen ska delta i West Swedens WEPA-workshop för att få metoder och verktyg för det egna projektutvecklingsarbetet
 prioritera följande WEPA-inriktningar att i första hand arbetas vidare
med:
 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 fär entreprenöriella färdigheter.
 Kompetensförsörjning – samverkan utbildning/näringsliv
 Hållbar stadsutveckling i samspelet mellan stadsplanering och resecentrum
 Hamnverksamhet - Effektiva och ytsnåla hamnlösningar. Hamn- och
stadsutveckling. Miljö- och bulleranpassad hamnverksamhet
 Trafik och hållbara resor och transporter
a. Trafiklösningar i turiststäder
b. Besökstrafik och husbilar
c. 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
analyserades möjligheter att söka hjälp och stöd från något av EU:s sektorsprogram för att realisera dessa. Varbergs kommun prioriterade 15 inriktningar som särskilt angelägna utvecklingsområden. WEPA:n genomfördes i
januari – mars 2012.
Vid en uppföljning av nämndernas och förvaltningarnas fortsatta projektutvecklingsarbete i oktober 2012, konstaterades att i flera fall har arbetet av
olika anledningar inte gått vidare. West Sweden erbjuder nu en extra tjänst
till de kommuner där processen avstannat och som behöver hjälp med att
blåsa liv i arbetet. Workshopen kommer att fokusera på metoder som gör att
arbetet i kommunerna kan ta fart igen.
Villkoret för att delta i workshopen är att respektive kommun gör en inventering och prioritering bland de ursprungliga inriktningarna.
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Varbergs kommuns prioriterade WEPA:inriktningar:
1. Stödja minskad resursanvändning och koldioxidutsläpp, öka energieffektivitet och oka andelen förnybar energi. Fastighet
2. Stödja minskad resursanvändning och koldioxidutsläpp, öka energieffektivitet och oka 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 fär 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
a. Trafiklösningar i turiststäder
b. Besökstrafik och husbilar
c. Multimodala transporter i ett område med stor säsongsvariation
Att driva utvecklingsarbete är inte självklart enkelt. Att driva utvecklingsarbete där dessutom det internationella perspektivet finns med, kan upplevas
som ytterligare en komplicerande faktor. Erfarenheten visar dock att internationellt samarbete ofta ger en högre grad av kunskap och erfarenheter till
utvecklingsarbetet än enbart interna processer.
I kommunens internationella policy framkommer att det internationella
arbetet 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. I kommunens
utvecklingsarbete skall möjligheten till internationellt samarbete och extern
medfinansiering alltid prövas.
Projektutvecklingen efter WEPA-analysen har gått trögt i de flesta fall och
det vore därför mycket värdefullt att få inspiration, metoder och verktyg för
att få en omstart på processen.
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Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 31 oktober 2012 föreslagit att
 kommunen ska delta i West Swedens WEPA-workshop för att få metoder och verktyg för det egna projektutvecklingsarbetet
 prioritera följande WEPA-inriktningar att i första hand arbetas vidare
med:
 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 fär entreprenöriella färdigheter.
 Kompetensförsörjning – samverkan utbildning/näringsliv
 Hållbar stadsutveckling i samspelet mellan stadsplanering och resecentrum
 Hamnverksamhet - Effektiva och ytsnåla hamnlösningar. Hamn- och
stadsutveckling. Miljö- och bulleranpassad hamnverksamhet
 Trafik och hållbara resor och transporter
a. Trafiklösningar i turiststäder
b. Besökstrafik och husbilar
c. Multimodala transporter i ett område med stor säsongsvariation.
Av de 15 prioriterade inriktningarna bedömer förvaltningen att framför allt
nr 4, 5, 7, 14 och 15 angelägna utvecklingsområden att arbeta vidare med.
Samverkan skola/utbildning – näringsliv samt stads- och hamnutveckling
kan dra stora fördelar av samarbete i ett internationellt sammanhang.
I några av de andra prioriterade inriktningarna bedöms stora möjligheter att
på lite sikt utveckla idéer som kan bli EU-projekt av olika slag som t.ex.
ungdomsinflytande där det finns goda möjligheter att söka och beviljas
pengar till både mindre och större projekt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2012/0514

Upphandlingsplan 2013
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 vara delaktiga i följande upphandlingar:
 Lastbilstransporter
 Trädgårdstjänster
 Möbler.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Av de upphandlingar som genomförs under 2013 väljer arbetsutskottet att
följa upphandlingarna av:
 Lastbilstransporter
 Trädgårdstjänster
 Möbler.
Detta innebär att förfrågningsunderlag, utvärdering och beslut föredras i
arbetsutskottet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Ks au § 491

Rapport från kommunberedningen
Kommundirektören informerar om föregående möte.
Frågor på nästkommande möte:
 Scandinavian 8 milj. City, kommunikationsprojekt.
 Framtidens hemsjukvård, frågor enligt projektdirektivet.
 West Sweden, internationellt arbete.
 Halland.se, regional turistutveckling/Destinationsutveckling.
 Regional omställning.
Näringslivspolicyn, remissrunda pågår – hantering framåt.
Information inför Stadshus AB:s möte den 27 november 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 492

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning
 Ingen information lämnades.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 493

Meddelanden
Dnr KS 2012/0087-7
Arrendenämnden i Göteborgs beslut den 7 november 2012 om bostadsarrende Träslövs Hamn 1:1, G4 – G8, Träslövsläge.
Dnr KS 2012/0109-9
Skolinspektionens beslut den 24 oktober 2012 där skolinspektionen avslår
ansökan om godkännande av Plusgymnasiet AB som huvudman för gymnasieskola i Varbergs kommun.
Dnr KS 2012/0446-5
Länsstyrelsens beslut den 8 november 2012 om ansökan om tillstånd till
utvidgning av pågående kameraövervakning, Södra Cell AB.
Dnr KS 2012/0099-6
Skolinspektionens beslut den 9 november 2012 om ansökan att godkänna
Drottning Blankas Gymnasieskola AB som huvudman för gymnasieskola i
Kungsbacka kommun men avskrivit ansökan avseende det nationella Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi.
Dnr KS 2011/0404-20
Patientnämndens protokoll den 25 oktober 2012.
Dnr KS 2012/0035-51
Länsstyrelsens beslut 13 november 2012 med ansökan om övertagande av
tillsyn enligt miljöbalken, Södra Cell Värö, Södra Cell AB samt Lahall
Kraftstation, Svenska Kraftnät Gasturbiner AB i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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