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1-38

Plats och tid

Campus, lokal E218, tisdagen 26 maj klockan 13.30-16.10

Beslutande

Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande
Christofer Bergenblock (C), 1:a vice
ordförande
Jana Nilsson (S), 2:a vice ordförande
Hanna Netterberg (M)
Erland Linjer (M)
Lena Språng (C)
Tobias Carlsson (L)
Morgan Börjesson (KD)
Jeanette Qvist (S)
Kent Norberg (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Linda Berggren (S)
Erik Hellsborn (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Peter Sjöholm (M)
Micael Åkesson (M) ej § 118-122
Christian Persson (C)
Cecilia Rönn (L)
Katarina Eiderbrant (S)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Andreas Havasi (SD)

Övriga deltagare

Carl Bartler, kommundirektör
Marcus Andersson, kommunsekreterare
Marion Eckardt, Lokal Ledd Utveckling Halland, § 103
Martin Andersson, näringslivsdirektör, § 103
Ulrika Rylin, utvecklingsstrateg, § 103
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef, § 104
Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör, § 105-108
Malin Ung, budgetchef, § 105-108

Utses att justera

Kent Norberg (S)

Sekreterare

Marcus Andersson

Ordförande

Ann-Charlotte Stenkil (M)

Paragraf
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Kent Norberg (S)
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§ 103

Information från Lokalt Ledd Utveckling Halland
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Marion Eckardt, verksamhetsledare Lokalt ledd utveckling Halland,
informerar om genomförda och pågående projekt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-05-26
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§ 104

Information från socialförvaltningen om
lägesbilden inom omsorgen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef socialförvaltningen, informerar om
lägesbilden inom omsorgen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0145

Tertialrapport 2020 - kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna tertialrapport 2020 – kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt rapportering avseende
kommunstyrelsens verksamhet januari till april 2020.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 maj 2020, § 206.
Beslutsförslag 28 april 2020.
Tertialrapport 2020 – kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0133

Tertialrapport 2020 - Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna Tertialrapport 2020 – Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har med underlag från nämnderna
sammanställt tertialrapport för Varbergs kommun avseende perioden
januari till april 2020.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 maj 2020, § 234.
Beslutsförslag 14 maj 2020.
Tertialrapport – Varbergs kommun.

Övervägande
De nämnder som redovisar en negativ prognos kallas av kommunstyrelsens
arbetsutskott till uppföljande samtal. Samtalen hålls inom ramen för sedan
tidigare inplanerade dialogsamtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0385

Planeringsförutsättningar inför budget 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. fastställa Planeringsförutsättningar inför budget 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Kent Norberg (S), Turid RavloSvensson (S) och Linda Berggren (S) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Budget- och uppföljningsprocesserna ska stödja kommunens styrmodell
och bidra till god ekonomisk hushållning, där såväl mål för verksamheten
som finansiella mål uppnås. Genom budgetprocessen beslutar
kommunfullmäktige om mål och uppdrag samt fördelar resurser till
nämnderna.
Det är av stor vikt att budgetprocessen stödjer ett långsiktigt
förhållningssätt och på bästa sätt verkar för en god ekonomisk hushållning.
Genom att mål, uppdrag och ekonomiska ramar för nästkommande år
tydliggörs av kommunstyrelsen i april genom dokumentet
Planeringsförutsättningar inför budget, kan budgetberedningens arbete
under hösten ha ett mer långsiktigt perspektiv. Arbetet resulterar i en
budget för nästkommande år samt plan för därefter kommande fyra år, som
fullmäktige beslutar om i november.
Prognos över befolkningens utveckling och sammansättning är ett viktigt
underlag vid såväl beräkning av kommunens skatteintäkter, som planering
av kommunala verksamheter. Befolkningsprognos för åren 2020–2034 har
tagits fram i samarbete med Statisticon och finns med som bilaga till
planeringsförutsättningarna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 maj 2020, § 222.
Beslutsförslag 6 maj 2020.
Planeringsförutsättningar inför Budget 2020.
Befolkningsprognos 2020–2034 Varbergs kommun, byggbaserad.
Demografimodell i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0023

Finansrapport per 30 april 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna finansrapport per 30 april 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Internbanken ska enligt finanspolicyn upprätta en rapport innehållande
information om kommunkoncernens finansiella verksamhet, sammanställa
och kontrollera finansiella risker, följa upp utfall mot limiter och säkerställa
att finanspolicy och tillämpningsanvisningar efterlevs.
Rapporten ger en sammanfattad bild över den finansiella verksamheten och
hur den har bedrivits samt att den belyser de utmaningar och förändringar
som hanterats under året.
Den finansiella verksamheten har skötts inom de av kommunfullmäktige
fastställda ramarna på ett säkert sätt utan spekulativa inslag och med en
betryggande säkerhet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 maj 2020, § 235.
Beslutsförslag 7 maj 2020.
Finansrapport 30 april 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

§ 109

Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

9

Dnr KS 2020/0149

Taxor för hyror och avgifter 2021, bad- och
simanläggningar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. fastställa Taxor för hyror och avgifter, bad och simanläggningar för
perioden 1 januari 2021 till 31 augusti 2028 med förändring under
punkt 1.3 Övriga avgifter att maximal avgift för deltagare i
simskoleverksamhet får vara motsvarande 80 kr/tillfälle/elev
2. avgifterna ska gälla oavsett om beslutet blir att driva anläggningarna i
intern eller extern regi.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Kent Norberg (S), Turid RavloSvensson (S) och Linda Berggren (S) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med
tillägg av ytterligare en beslutssats ”avgifterna ska gälla oavsett om
beslutet blir att driva anläggningarna i intern eller extern regi”.
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg om
att simskoleavgiften och avgiften för föreningar vad gäller
undervisningsbassängen kvarstår på samma nivå som tidigare med
uppräkning av PKV, prisindex för kommunal verksamhet.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte Stenkils (M) förslag.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till Ann-Charlotte Stenkils (M) förslag.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) förslag.
Med 7 ja-röster för Ann-Charlotte Stenkils (M) förslag och 5 nej-röster för
Jana Nilssons (S) förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla Ann-Charlotte
Stenkils (M) förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-05-26

Beslutande

Ja

Ann-Charlotte Stenkil (M)

x

Hanna Netterberg (M)

x

Erland Linjer (M)

x

Christofer Bergenblock (C)

x

Lena Språng (C)

x

Tobias Carlsson (L)

x

Morgan Börjesson (KD)

x

Nej

Jana Nilsson (S)

x

Jeanette Qvist (S)

x

Kent Norberg (S)

x

Turid Ravlo-Svensson (S)

x

Linda Berggren (S)

x

Erik Hellsborn (SD)

Avstår

x
7

Summa

10

5

1

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda om drift av
bad- och simanläggningar i annan regi skulle innebära en verifierbar
besparing. För att denna utredning ska kunna genomföras måste hyror och
avgifter fastslås för perioden 1 januari 2021 till och med 31 augusti 2028.
Dessa avgifter ska gälla oavsett om beslutet blir att driva anläggningarna i
intern eller extern regi.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 april 2020, § 183.
Kommunstyrelsen 31 mars 2020, § 56.
Arbetsutskottet 24 mars 2020, § 120.
Beslutsförslag 10 mars 2020.
Kultur- och fritidsnämnden 27 februari 2020 § 21.
Taxor för hyror och avgifter, bad och simanläggningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Reservation från den Socialdemokratiska
kommunstyrelsegruppen i ärendet ”Taxor för
hyror och avgifter 2021 till 2028, bad- och
simanläggningar”, KS 200526
Vi reserverar oss mot majoritetens beslut om taxor för hyror och avgifter 2021 till
2028 för kommunens bad och simanläggningar. Vi reserverar oss till förmån för
vårt förslag som var ett tillägg till det beslutade förslaget innebärande att
simskoleavgiften och avgiften för föreningar vad gäller undervisningsbasängen
skulle kvarstå på samma nivå som tidigare.
Bakgrunden till att taxan behandlas redan nu är att majoriteten beslutat att genom
upphandling pröva möjligheten att lägga ut driften av den nya bad- och
simanläggningen på entreprenad. Även om detta ärende inte direkt avgör om den
nya bad- och simanläggningen tillsammans med övriga anläggningar skall läggas ut
på entreprenad, så vill vi redan nu tydligt visa vår tveksamhet till detta. Vi ser att en
privat entreprenör som dels skall driva anläggningen till ett väldigt lågt pris, dels
skall tjäna stora pengar på densamma, riskerar att skapa flera negativa
konsekvenser för hallen, kunderna och medarbetarna. Vi menar också att de
besparingar som påstås komma av en privatisering blir väldigt svåra att vidimera
då det inte finns något att jämföra med.
När det gäller själva ärendet om taxan håller vi med om det är rimligt att taxan höjs
för besök i hallen eftersom den utvecklas med ett äventyrsbad, med nya längre och
modernare bassänger och med andra faciliteter och att den därmed belastar den
kommunala ekonomin ganska mycket.
Men vi menar samtidigt att det är fel att höja avgiften för simskola. Vi anser att det
är väldigt viktigt att alla barn kan simma, inte minst i en badkommun som Varberg.
Simkunnigheten bör finnas hos alla barn i så tidig ålder som möjligt. Kommunen
bör därför snarast ännu tydligare än idag både uppmana och bjuda in kommunens
barnfamiljer till att delta i simskolan med målet att alla barn redan innan eller i
samband med skolstart skall kunna simma. Kommunen bör också både uppmana
och ge simklubben förutsättningar att bjuda in fler att delta i den breddade
simundervisning som de bedriver och i framtiden kommer att bedriva.
Det är mot denna bakgrund vi lagt förslaget om att simskoleavgiften och avgiften
för föreningar vad gäller undervisningsbasängen kvarstår på samma nivå som
tidigare.
För den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen
Jana Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

§ 110
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Dnr KS 2018/0149

Tillägg till Köpeavtal för fastigheten Alunskiffern
1, Breared vid Västkustvägen, daterat 25
september 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna upprättat förslag av tilläggsavtal för köpeavtal, Alunskiffern 1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun och Varberg Vårdboende AB har ingått avtal för
markanvisning 26 maj 2015, gällande exploatering av fastigheten
Alunskiffern 1. Exploateringen innebär en utökning av fastigheten för att
byggnation av vård- och omsorg, hyresrätter och bostadsrätter ska kunna
genomföras.
Detaljplan för området har upprättats och vann laga kraft 2 februari 2018. I
detaljplanen ingår ett naturområde som kommunen bygger ut.
Inom fastigheten som ombildats till Alunskiffern 4, pågår uppförande av
parkeringsgarage och 1 flerbostadshus med 72 bostadsrättslägenheter. Då
marknaden för tillfället har förändrats önskar köparen uppföra nästa
flerbostadshus inom nybildade fastigheten Alunskiffern 5, med enbart
hyresrättslägenheter som ett första steg. I Markanvisningsavtalet och
Köpeavtalet har man kommit överens om att uppföra minst 36 lägenheter
med hyresrätt inom denna fastighet.
Köparen Varberg Vårdboende AB, har överlåtet köpeavtalet till MTAF
nummer 31 AB och MTAF nummer 32 AB genom överenskommelse som
godkänts av kommunen med delegation till kommunstyrelsens förvaltning.
I köpeavtalet finns en punkt om byggnadsskyldighet och som innehåller en
vitesklausul vid försenad byggnation. Tiden genom detta tilläggsavtal
utökas med ett år inom den nybildade fastigheten Alunskiffern 5.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 maj 2020, § 243.
Arbetsutskottet 19 maj 2020, § 218.
Beslutsförslag 5 maj 2020.
Markanvisningsavtal.
Köpeavtal.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Överlåtelseavtal.
Tilläggsavtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

§ 111
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Dnr KS 2020/0268

Försäljning av bostadsrätt, Granvägen 23
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna anbud nummer ett som vinnande anbud
2. godkänna upprättat överlåtelseavtal, varigenom kommunen överlåter
lägenhet nummer 79, Granvägen 23, till budgivare av anbud nummer
ett för en köpeskilling om 800 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun äger sju bostadsrätter som förvärvats för
socialförvaltningens ändamål mellan åren 1973 – 1990. Enligt
kommunstyrelsens beslut 27 januari 2004, § 15, ska kommunens
bostadsrätter säljas då de blir lediga.
Under 2019 blev kommunens bostadsrätt på Granvägen 23 ledig.
Lägenheten är 36 kvadratmeter och består av ett rum och kök.
Månadshyran är 2 556 kronor exklusive el. Lägenheten är i behov av
renovering och avses överlåtas i befintligt skick.
Samhällsutvecklingskontoret har via kommunens hemsida och
Facebooksida publicerat information om försäljning av lägenheten under
mars 2020, samt haft visning av lägenheten.
De som hade intresse av att förvärva bostadsrätten fick lämna ett skriftligt
anbud senast 31 mars 2020. Totalt inkom sex anbud, som varierade i pris
från 350 000 kronor till 742 753 kronor. Samhällsutvecklingskontoret
ansåg att dessa anbud var för låga och gav därför anbudsgivarna en
möjlighet att komma in med nytt anbud till och med 16 april 2020.
Två anbud kom in:
Anbud nummer ett: 800 000 kronor
Anbud nummer två: 796 889 kronor
Samhällsutvecklingskontoret har upprättat ett förslag till överlåtelseavtal
med budgivaren som inkommit med högst bud. En förutsättning för
överlåtelsen är att köparna godkänns som medlem i
bostadsrättsföreningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 maj 2020, § 217.
Beslutsförslag 7 maj 2020.
Anbud nummer ett.
Anbud nummer två.
Överlåtelseavtal – undertecknat av köparen 7 maj 2020.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att det högst inkomna anbudet,
anbud nummer ett på 800 000 kronor, antas och att det upprättade
förslaget till överlåtelseavtal godkänns.
En förutsättning för överlåtelsen är att köparen godkänns som medlem i
bostadsrättsföreningen. Vid muntlig förfrågan ser föreningens ordförande
inga hinder mot föreslagen köpare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret.

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0174

Avsiktsförklaring avseende kustnära
vandringsled genom Halland
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna förslag till avsiktsförklaring avseende kustnära vandringsled
genom Halland, att gälla från och med 1 augusti 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län och Hallands fem kustnära
kommuner planerar en sammanhängande kustnära vandringsled genom
Halland. Syftet med bifogad avsiktsförklaring är att ge samtliga berörda
samarbetsparter i Halland, det vill säga Region Halland, fem kommuner
och Länsstyrelsen, möjlighet att gemensamt uttala sitt stöd för projektet.
Avsiktsförklaringen presenterades i Kommun- och regionledningsforum 4
mars 2020 och då beslutades att förslag till avsiktsförklaring ska
översändas till Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län, Laholms
kommun, Halmstads kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs kommun
och Kungsbacka kommun, för beslut.
Förslag till avsiktsförklaring avseende kustnära vandringsled genom
Halland förslås gälla från och med 1 augusti 2020.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 maj 2020, § 228.
Beslutsförslag 16 mars 2020.
Förslag till avsiktsförklaring avseende en kustnära vandringsled.

Övervägande
Syftet med denna avsiktsförklaring är att ge samtliga berörda
samarbetsparter i Halland, det vill säga Region Halland, fem kommuner
och Länsstyrelsen, möjlighet att gemensamt uttala sitt stöd för projektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0300

Förvärv av fastigheten Gunnestorp 5:6
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna överenskommelse, undertecknad av säljaren 20 maj 2020,
varigenom Varbergs kommun förvärvar fastigheten Varberg
Gunnestorp 5:6 för 14 750 000 kronor
2. utöka investeringsramen för markköp, objekt 31220 med 10 000 000
kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Under åren har diskussion förts med säljarna om att köpa det markområde
av fastigheten Varberg Gunnestorp 5:6 som finns med i den fördjupade
översikten som verksamhetsmark. Marken gränsar till nuvarande
verksamhetsområde vid Varberg Nord. Säljarna har nu fattat beslut om att
sälja hela fastigheten.
Fastigheten är 31,1 ha och består av cirka 9 ha åkermark och betesmark
(klass 5 och 6). Skogs- och ängsmarken är cirka 22,1 ha. För delar av skogen
finns det ett naturvårdsprogram (Flottaberg). I fastigheten ingår ett
bostadshus med ekonomibyggnader.
Enligt tecknat kontrakt 2019 med Sydved ska cirka 3,5 ha granskog tas ner
inom 5 år. Parterna i detta avtal delar lika (50/50) på intäkten från
avverkningen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 maj 2020, § 244.
Beslutsförslag 20 maj 2020.
Köpekontrakt, undertecknad 20 maj 2020.
Karta

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret anser att förvärvet är av stor betydelse för
expansion av Varberg Nord enligt översiktsplanen. Tillsammans med
kommunens mark på andra sidan riksväg 41 kommer kommunen äga cirka
15,5 ha för framtida verksamhetsmark vid Varberg Nord.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0282

Avgiftsnedsättning av årsplatser i torghandeln
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. uppmana hamn- och gatunämnden att reducera avgiften för 2020 med
ett kvartal för handlare med årsplats i torghandeln
2. ersätta hamn- och gatunämnden för intäktsbortfallet på 136 000 kronor
ur kommunstyrelsens ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Coronaepidemin har fått många negativa konsekvenser för Varbergs
näringsliv. Bland de branscher som är hårdast drabbade är handeln. En
viktig handelsplats i Varberg är torget och dess torghandel. Flertalet beslut
har den senaste tiden fattats för att underlätta för näringslivet både på
nationell, regional och lokal nivå. De som verksamheter som bedriver
torghandel har haft svårt att ta del av de beslutade stöden då de är små
verksamheter med få anställda.
Normalt sett är det torgdagar på onsdagar och lördagar. Torghandeln är ett
uppskattat besöksmål för såväl året runt-boende som turister. Precis som
för många andra verksamheter så har riktlinjerna för att hålla oss säkra i
Corona-tider lett till en minskad omsättning så även inom torghandeln.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 maj 2020, § 240.
Beslutsförslag 14 maj 2020.

Övervägande
Den föreslagna åtgärden att avgiftsbefria ett kvartal för årsaktiva på torget
bedöms vara adekvat utifrån pågående smittspridning och kommunens
möjligheter att underlätta för berörda företag att stärka sin likviditet.
Varbergs kommun har många torghandlare som har årsplatser och bedriver
handel i stadskärnan året runt. Torghandeln är en viktig del av
stadskärnans identitet och ett uppskattat inslag i stadsbilden. Andra
kvartalet har inneburit ett tapp i försäljningen och betydligt färre besökare i
stadskärnan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Genom att avgiftsbefria andra kvartalet för de torghandlare som har
årsplats kan förbättrade förutsättningar ges för torghandlarna att behålla
sina platser även efter Coronakrisen är över.
Hamn- och gatunämnden uppmanas att fatta beslut om att reducera
avgiften och då även att kommunicera beslutet till torghandlarna. I de fall
avgift för andra kvartalet redan mottagits så bör hamn- och gatunämnden
återbetala avgiften.
I taxan för upplåtelse av offentlig plats 2020 och tillsvidare finns möjlighet
att göra undantag” Om det finns särskilda skäl med hänsyn till
verksamhetens art och omfattning, nedlagd handläggningstid och övriga
omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas”.
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det i och med pågående
pandemi föreligger sådana särskilda skäl att det finns möjlighet för hamnoch gatunämnden att reducera avgiften under en begränsad period.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Näringslivs- och destinationskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0207

Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2021 med
utblick 2022-2023
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 19 maj 2020 som svar på remiss
Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022-2023.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått möjlighet att yttra sig över Hallandstrafikens
Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022-2023. Kollektivtrafikplanen
utgår från fastställda mål och principer i det Regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Huvudprincipen är att koncentrera
resurserna till utpekade kollektivtrafikstråk där förutsättningarna för ökat
resande är goda. Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022-2023 har
arbetats fram av Hallandstrafiken på uppdrag av Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten i Halland. Hallandstrafikens förslag till
kollektivtrafikplan innehåller för Varbergs del främst satsningar på utökad
trafik på Västkustbanan. För 2021 saknas satsningar på busstrafiken i
Varbergs kommun, men översyn av framför allt regionbusstrafiken aviseras
i utblicken 2022-2023.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 maj 2020, § 242.
Beslutsförslag 19 maj 2020.
Yttrande över förslag till Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022–2023
samt förslag till ny zonindelning, 19 maj 2020.
Kollektivtrafikplan 2021 med utblick 2022–2023 samt förslag till ny
zonindelning, remissversion, 27 mars 2020.
Hamn- och gatunämnden, delegeringsbeslut 7 april 2020.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, delegeringsbeslut 8 april 2020.
Förskole- och grundskolenämnden 27 april 2020, § 51.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hallandstrafiken
Hamn- och gatunämnden
Förskole- och grundskolenämnden
Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0038

Förslag på gatunamn inom fastigheten
Trönningenäs 5:29
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. till nya namn på i dagsläget ”blinda vägar” på fastigheten Trönningenäs
5:29 fastställa Skimmelvägen samt Fuxvägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledningen av ny detaljplan över Trönningenäs 5:29 behöver
två nya vägnamn namnges.
I dagsläget finns två ”blinda vägar” åt väster från Travvägen, som i
framtiden ska ansluta mot gator i kommande område. Hur
vägsträckningarna kommer att se ut klargörs först när detaljplanen är klar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till kultur- och
fritidsnämnden 4 februari 2020, § 44, för att ta fram förslag på nya
vägnamn istället för de först föreslagna vägnamnen, Sebastian K:s väg och
Lovely Godivas väg.
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat förslagen Skimmelvägen och
Fuxvägen. Stadsbyggnadskontoret tillstyrker kultur- och fritidsnämndens
förslag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 5 maj 2020, § 201.
Beslutsförslag 17 april 2020.
Stadsbyggnadskontoret beslutsförslag 14 april 2020.
Kultur- och fritidsnämnden 26 mars 2020, § 46.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0283

Förslag till nya gatu- och kvartersnamn i
Västerport etapp 1, Getakärr 9:14 och 9:1,
Fregatten 3, 5 och 6 samt Briggen 4 och 6
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. namnge torget till Hertiginnan Ingeborgs torg,
2. namnge boulevarden till Barnens Boulevard.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att detaljplanen för Västerport är under arbete och bland
annat bostadsområden är planerade att växa fram, behövs det nya namn på
gator, kvarter, torg och parker.
Stadsbyggnadskontoret har tagit hjälp av hembygdsföreningen Gamla
Varberg för att ta fram förslag på namn. I Västerport etapp 1 är förslaget att
namnen på gatorna ska komma från kvinnor som bott och verkat i Varberg.
Till kvartersnamn används dessa kvinnors yrken. Ett undantag från detta är
kvarteret Färjeläget (hotell + p-hus). Namnet Färjeläget kommer av att
kvarteret ligger granne med kvarteret Briggen. Namnet anspelar också på
färjans 60-åriga historia i Varberg.
I detta aktuella beslutsförslag kommer endast en del av Västerport etapp 1,
torget och boulevarden, att behandlas. Från och med vecka 26 och 6 veckor
framåt kommer Offentliga rummet på hamn- och gatuförvaltningen, i
samarbete med projektgruppen Västerport, att använda torget och
boulevarden för olika aktiviteter. Man vill att torget och boulevarden får sitt
rätta namn från början för att komma ifrån att arbetsnamnen ”lilla torg”
och ”inre stråket” blir allmänt godtagna.
Resterande namnförslag som finns framtagna kommer att behandlas och
beslutas i ett senare skede.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 maj 2020, § 241.
Beslutsförslag 14 maj 2020.
Stadsbyggnadskontoret, beslutsförslag 12 maj 2020.
Kultur- och fritidsnämnden 27 februari 2020, § 27.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Övervägande
Beslutet gäller antagande av namn på torg och boulevard i Västerport
etapp 1. Förslaget är att namnge torget till Hertiginnan Ingeborgs torg och
boulevarden till Barnens Boulevard.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0368

Svar på motion från Turid Ravlo Svensson (S)
och Jana Nilsson (S) om att grundbemanningen
ska höjas i våra äldreboenden och
hemtjänstgrupper
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att grundbemanningen ska höjas i våra äldreboenden
och hemtjänstgrupper.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Kent Norberg (S), Turid RavloSvensson (S) och Linda Berggren (S) reserverar sig mot beslutet.

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

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) förslag.
Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 5 nej-röster för Jana
Nilssons (S) förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets
förslag.
Beslutande

Ja

Ann-Charlotte Stenkil (M)

x

Hanna Netterberg (M)

x

Erland Linjer (M)

x

Christofer Bergenblock (C)

x

Lena Språng (C)

x

Tobias Carlsson (L)

x

Justerandes signatur

Nej

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Morgan Börjesson (KD)
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x

Jana Nilsson (S)

x

Jeanette Qvist (S)

x

Kent Norberg (S)

x

Turid Ravlo-Svensson (S)

x

Linda Berggren (S)

x

Erik Hellsborn (SD)

x

Summa

8

5

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats av Turid Ravlo Svensson (S) och Jana Nilsson (S)
om att höja grundbemanningen i kommunens äldreboenden och
hemtjänstgrupper.
Motionärerna föreslår
- att grundbemanningen ska höjas i våra äldreboenden och
hemtjänstgrupper så att det ger utrymme att göra ”det lilla extra” samt
minska sårbarheten i verksamheten och säkerställa god vård.
Socialnämnden har fått motionen för yttrande och beslutade 25 april 2019,
§ 78, att avstyrka motionen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 maj 2020, § 225.
Beslutsförslag 5 februari 2020.
Socialnämnden 25 april 2019, § 78.
Socialförvaltningens beslutsförslag 8 april 2019.
Motion från Turid Ravlo Svensson (S) och Jana Nilsson (S) om att
grundbemanningen ska höjas i våra äldreboende och hemtjänstgrupper 18
juni 2018.

Övervägande
Socialnämnden redogör för hur bemanningen i äldreboenden och i
hemtjänst regleras genom schablonersättningar och att det i båda fallen ger
förutsättningar för behovsstyrd bemanning.
Socialnämnden bemöter motionens bedömning av att högre bemanning
skulle ge en bättre arbetsmiljö för de anställda med att det dels har
genomförts flera insatser i syfte att minska sjukfrånvaron dels att det
saknas evidens för att höjd grundbemanning skulle ge lägre sjuktal.
Nämnden anser att resursfördelningsmodellen fyller kraven på ersättning
till utföraren och även möjliggör att tilldelade medel kan användas flexibelt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens förvaltning gör ingen annan bedömning än
socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Reservation från den Socialdemokratiska
kommunstyrelsegruppen i ärendet ”Svar på
motion om att grundbemanningen skall höjas i
våra äldreboenden och hemtjänstgrupper”, KS
200526
Vi reserverar oss mot beslutet att avslå motionen om att grundbemanningen skall
höjas i våra äldreboenden och hemtjänstgrupper så att det ger utrymme till det lilla
extra samt minskar sårbarheten i verksamheten och säkerställer god vård.
Precis som framgår i socialförvaltningens yttrande så har Varbergs kommun tagit
fram en modell för ersättning genom schablonersättning till utföraren. Denna
ersättning är maximalt optimerad för att verksamheten skall vara så
kostnadseffektiv som möjligt. När detta är det enda, eller i varje fall det i allra
högsta grad mest styrande och övergripande målet med verksamheten, får det
såklart effekter på hur omsorgen utförs.
När tiden som varje ”brukare” har fått sig tilldelad mäts i minuter som det tar för
en dusch, för att bädda en säng, för att värma en matportion eller att städa ett golv
gäller det att inget händer på vägen. Om ”brukaren” har ett extra behov, ”krånglar”
i duschen eller inte riktigt vill göra det som undersköterskans effektiva tidsprogram
medger, fungerar det inte längre. Då måste något annat tas bort. När tiden för
bilresan mellan två ”brukare” är så kort att det krävs att undersköterskan kraftigt
bryter mot hastighetsbegränsningarna och ändå inte klarar tiden så är det något
som är fel. Det borde vara uppenbart för alla att detta system, där det inte finns
några marginaler, både innebär en väldigt hög stressnivå för våra medarbetare
samtidigt som ”brukaren” inte får en schysst omsorg. Det borde också vara väldigt
tydligt att det då är helt omöjligt att ge den där lilla extra omtanken när behovet för
detta finns hos den enskilde.
Med ett så kraftigt optimerat, systematiserat och mekaniserat sätt att bedriva
äldreomsorgen så finns inte förutsättningarna för våra medarbetare att genomföra
en bra omsorg, vilket för den stora majoriteten varit orsaken till att de sökt sig till
detta yrke. De brinner ofta för de människor de jobbar för och de vill såklart ge en
riktigt bra omsorg. Vår uppfattning är att vi skall ge dem dessa förutsättningar. Vår
uppfattning är att varje person som är berättigad till omsorg också skall ha rätt att
få denna på ett bra och omsorgsfullt sätt även när allt inte funkar till hundra
procent, eller kanske framförallt just då. Kostnaden för omsorgen blir säkert något
högre om den inte bara mäts och är mekaniserad, men självklart borde kvalité och
mänsklig omsorg sättas betydligt högre än idag. Därför borde vår motion vunnit
bifall.

För den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen
Jana Nilsson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0626

Svar på motion från Birgitta Sagdahl
Wildtberg (S) om orienteringskurs/utbildning till
yrkesfiskare
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om orienteringskurs/utbildning till yrkesfiskare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) har lämnat en motion om
orienteringskurs/utbildning till yrkesfiskare. Motionen innehåller förslag
på:
- att kommunen inleder en utredning om möjligheten att anordna en
orienteringskurs. En introduktion i yrket som yrkeskustfiskare med
teori och praktik.
- att kommunen arbetar för att anordna en arbetsmarknadsutbildning
och/eller en gymnasieutbildning enligt motionens intention för dem
som efter introduktionsutbildningen vill bli yrkesfiskare vid våra kuster.
Motionen har varit på remiss hos utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden som beslutade 24 april 2019, § 46, föreslå att
motionen avstyrks.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 maj 2020, § 226.
Beslutsförslag 5 februari 2020.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 24 april 2019, § 46.
Motion om orienteringskurs /utbildning till yrkesfiskare 11 november 2018.

Övervägande
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anger i sitt remissyttrande att
branschorganisationer framför flera anledningar till att det finns
svårigheter med att starta en utbildning som den motionen föreslår. Det
handlar dels om krav på licens vid övertagande eller köp av fiskefartyg dels
osäkerhet kring kvotfångster. Därav följer osäkerhet kring möjligheten att
erbjudas arbete efter utbildning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag är enligt skollagen att
bedriva utbildning som i första hand ska skapa möjlighet till arbete och i
andra hand för behörighet till eftergymnasiala studier. Bedömningen är
också att yrkesfiske inte är ett bristyrke.
Skulle ett framtida behov uppstå, är nämnden villig att se över möjligheten
att anordna utbildning i enlighet med motionens förslag.
Kommunstyrelsens förvaltning gör ingen annan bedömning än utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden och föreslår att motionen avstyrks.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0134

Svar på motion från Birgitta Sagdahl
Wildtberg (S) om att utreda möjligheten att
konvertera reningsanläggningen i Bua till ett
vandrarhem
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att utreda möjligheten att konvertera
reningsanläggningen i Bua till ett vandrarhem.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S), har inkommit med motion om att utreda
möjligheten att konvertera reningsanläggningen i Bua till ett vandrarhem. I
motionen föreslås att kommunstyrelsen i samarbete med VIVAB får i
uppdrag att utreda om reningsanläggningen i Bua kan konverteras till ett
vandrarhem/plats för konstintresserade.
Bua Reningsverk ägs av Varberg Vatten AB, däremot ägs marken av
Varbergs kommun. Verksamheten avvecklades under 2017. VIVAB:s avsikt
är att reningsanläggningen ska rivas under 2020 och att marken ska
saneras. I nära anslutning till reningsverket ligger Båtafjordens Natura
2000-område, utpekat på grund av strandängarnas rika fågelliv. Båle
(området nordväst om reningsverket) har restaurerats inom ramen för ett
naturvårdsavtal mellan kommunen och länsstyrelsen Hallands län och
hyser idag höga naturvärden.
Motionären anser att det är en lämplig placering av ett vandrarhem i Bua
mot bakgrund av närheten till Natura 2000-området Båtafjorden och
Kattegattleden.
Motionen har skickats på remiss till Räddningstjänst Väst, hamn- och
gatunämnden, servicenämnden, Varbergs Fastighets AB, kultur- och
fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, VIVAB samt
Länsstyrelsen Halland.
Nedan följer en sammanfattning av de yttranden som inkommit.
Servicenämnden
Servicenämnden lämnar inga synpunkter i ärendet.
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Räddningstjänsten Väst
Räddningstjänsten ser inga specifika hinder för att möjliggöra en sådan
ombyggnation. Utrymning ska lösas utan räddningstjänstens medverkan i
ett vandrarhem. I den direkta närheten till reningsverket finns ej
verksamheter som skulle kunna medföra en sådan risk för vandrarhemmet
att det ej kan byggas.
VIVAB
VIVAB avstyrker motionen. För att kunna göra en bedömning om
byggnaden är lämplig för ombyggnad eller tillbyggnad krävs en fördjupad
byggbesiktning, miljöutredning inklusive provtagning och ett
förhandsbesked från byggnadsnämnden.
VIVAB anser att kostnaden för utredning, sanering och ombyggnation av en
sådan anläggning kommer att överstiga priset för rivning och nybyggnation.
Länsstyrelsen Halland
Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att tillåta en byggnation av ett
vandrarhem som befinner sig inom det framtagna särskilda
förordnandeområdet på cirka 2 km runt Ringhals ur beredskapssynpunkt.
Om kommunen går vidare med frågan kan Länsstyrelsen komma att
överpröva beslutet.
Länsstyrelsen bedömer att en omvandling till vandrarhem sannolikt
innebär risk för störning av fågellivet genom en ökad aktivitet och mänsklig
närvaro i området. Om kommunen går vidare med förslaget bör kommunen
samråda med Länsstyrelsen om eventuell betydande påverkan på Natura
2000-området och då redovisa ett mer omfattande underlag som visar vad
vandrarhemsetableringen innebär samt vilken påverkan den kan få på
Natura 2000-området Båtafjorden. Även påverkan på de andra
riksintressena ska beskrivas.
Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att reningsanläggningen i Bua
kan konverteras till vandrarhem under förutsättning att undersökningar
avseende föroreningar genomförs och att byggnaden utformas på ett
tillfredsställande sätt.
Varbergs Fastighets AB
Varbergs Fastighets AB lämnar inga synpunkter i ärendet.
Hamn- och gatunämnden
Hamn- och gatunämnden lämnar inga synpunkter i ärendet.
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Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har inte skickat in något svar på remissen.
Utöver ovanstående remissinstanser har yttrande även inkommit från en
privatperson.
Magnus Högfeldt
Magnus Högfeldt har inkommit med synpunkter kring att Natur 2000området är ett mycket viktigt område för många fågelarter och att även små
störningar tros kunna påverka ekosystemet. Magnus Högfeldt anser att
reningsverket bör rivas och att tomten åter blir ett naturområde.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 maj 2020, § 213.
Motion om att utreda möjligheten att konvertera reningsanläggningen i Bua
till ett vandrarhem 2019-03-12.
Magnus Högfeldt 15 maj 2019.
Servicenämnden 6 augusti 2019.
Räddningstjänsten Väst 12 augusti 2019.
VIVAB 13 september 2019.
Länsstyrelsen Halland 9 september 2019.
Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen 17 september 2019.
Varbergs Fastighets AB 1 oktober 2019.
Hamn- och gatunämnden 21 oktober 2019, § 122.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2019/0226

Svar på motion från Katarina Eiderbrant (S) om
barnkonventionen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att arbete redan pågår och att frågan
omhändertas inom befintliga strukturer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Kent Norberg (S), Turid RavloSvensson (S) och Linda Berggren (S) reserverar sig mot beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till motionens första beslutssats.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) förslag.
Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 5 nej-röster för Jana
Nilssons (S) förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets
förslag.
Beslutande

Ja

Ann-Charlotte Stenkil (M)

X

Hanna Netterberg (M)

X

Erland Linjer (M)

X

Christofer Bergenblock (C)

X

Lena Språng (C)

X

Tobias Carlsson (L)

X

Morgan Börjesson (KD)

X
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Nej
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Jana Nilsson (S)

X

Jeanette Qvist (S)

X

Kent Norberg (S)

X

Turid Ravlo-Svensson (S)

X

Linda Berggren (S)

X

Erik Hellsborn (SD)

X

Summa

8
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Beskrivning av ärendet
Katarina Eiderbrant (S) föreslår i motion att alla nämnder och
kommunstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder de planerar att vidta för att
säkerställa att lag (2018:1197) om FN:s konvention om barnets rättigheter,
den så kallade FN:s barnkonvention, följs.
Vidare föreslår motionären att redovisningen ska presenteras för
kommunfullmäktige senast december 2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 maj 2020, § 227.
Beslutsförslag 29 november 2019.
Hamn- och gatunämnden 23 september 2019, § 110.
Överförmyndarnämnden 16 september 2019, § 160.
Kultur- och fritidsnämnden 28 augusti 2019, § 112.
Socialnämnden 22 augusti 2019, § 137.
Servicenämnden 27 juni 2019, § 57.
Förskole- och grundskolenämnden 24 juni 2019, § 68.
Byggnadsnämnden 20 juni 2019, § 229.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 17 juni 2019, § 67.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 10 juni 2019, § 63.
Motion om barnkonventionen 18 april 2019.

Övervägande
Remissvaren anger samtliga vikten av att konventionen uppmärksammar
och stärker barns rätt i samhället men tolkningen av hur kommunen bäst
bör ta sig an frågan skiljer sig något åt. En samlad bild är att nämnderna
rekommenderar en centralt utförd insamling och handlingsplan för arbetet.
Detta arbete bör dessutom invänta/anpassas till de riktlinjer som väntas
och redan finns via SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Vidare
medskick är att utöver motionens förslag om nämnder så bör även arbetet i
de kommunala bolagen ingå. Dessutom framkommer tydliga önskemål om
att de eventuella redovisningar som kan komma att krävas bör samordnas
med övrigt uppföljningsarbete i samband med årsredovisning.
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens förvaltning anser, som flera av nämnderna anger i
remissvaren, att i kommunens verksamheter pågår redan ett arbete i
enlighet med barnkonventionen. I mål och inriktning för 2020–2023 kan
även ses att detta omhändertas, exempelvis genom målområdet Ett
samhälle för alla. Det finns även anledning att vara försiktig med ytterligare
uppföljning och handlingsplaner utanför befintliga processer, dock finns
alltid utrymme för att bli bättre. Kommunstyrelsens förvaltning anser att
frågan kan ses över inom ordinarie mål- och uppföljningsarbete och i
enlighet med de önskemål som framkommit kommer kommunstyrelsens
förvaltning att ta fram stödmaterial för att underlätta kommunkoncernens
arbete med att arbeta i enlighet med barnkonventionen.
Med anledning av ovan föreslås att motionen avslås då någon egen
uppföljning inte anses vara nödvändig utifrån att arbete redan pågår och
frågan bättre omhändertas i befintliga strukturer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Reservation från den Socialdemokratiska
kommunstyrelsegruppen i ärendet ”Svar på
motion om att om barnkonventionen”, KS 200526
Vi reserverar oss mot beslutet att avslå motionen om att alla nämnder samt
kommunstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder de planerar att vidta för att
säkerställa att FN:s konvention om barns rättigheter följs. Motionen skrevs för över
ett år sedan, i april 2019, och syftet var att snabbt få våra nämnder att ta tag i dessa
frågor så att hela kommunen så långt möjligt på allvar kunde börja jobba enligt
lagens intentioner direkt när den började gälla den 1 januari 2020. Syftet var också
att fullmäktige tydligt skulle markera att detta är en oerhört viktig lagstiftning som
alla nämnder och styrelser snabbt skall lyfta fram och prioritera i sitt framtida
arbete.
När vi läser remissvaren så ser vi med glädje att de flera nämnder yrkat bifallit
motionen och därmed inser vikten av att detta är en mycket angelägen fråga som
måste prioriteras. Nämnderna har också svarat väldigt snabbt vilket visar
angelägenheten av att komma igång med arbetet.
Vi tycker att det borde varit självklart att denna motion skulle behandlats mycket
snabbt i kommunstyrelsen och att KS skulle begärt in en redovisning över vilka
åtgärder respektive nämnd, och för den delen gärna kompletterat detta med våra
bolag, har planerat för samt därefter redovisat detta för fullmäktige inför att lagen
började gälla vid årsskiftet. Detta hade inte inneburit något större merarbete utan
endast visat att kommunstyrelsen hade sett frågan som mycket angelägen. Efter en
sådan redogörelse vore det också självklart att även det löpande arbete som måste
ske för att genomföras förbättringar och tydligt följa lagen skall redovisas löpande.
Även om motionens andra att-sats redan är överspelad så vill vi tydligt markera att
vår uppfattning är att det är väldigt viktigt av att varje nämnd och för den delen
även bolag snabbt upprättar en handlingsplan som tydligt visar att de prioriterar
denna fråga och den lagstiftning som nu gäller genom att yrka bifall till första attsatsen

För den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen
Jana Nilsson
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§ 122

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 29 april – 26
maj 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2020/0254-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut 27 april 2020 gällande
svar på remiss angående borgerlig vigselförrättare.
Dnr KS 2020/0008-17
Markförvaltarens delegeringsbeslut 16 april 2020 gällande
markägarmedgivande för Getterön 2:1.
Dnr KS 2020/0003-54
Markförvaltarens delegeringsbeslut 20 april 2020 gällande yttrande över
ansökan om nybyggnad enbostadshus – inom Bua 10:278.
Dnr KS 2020/0003-59
Markförvaltarens delegeringsbeslut 30 april 2020 gällande yttrande över
ansökan om nybyggnad transformatorstation – inom Lindberg 3:11.
Dnr KS 2020/0007-7
Markförvaltarens delegeringsbeslut 30 april 2020 gällande överlåtelse av
arrenderätt 19233 – inom Getakärr 5:147.
Dnr KS 2020/0236-4
Markförvaltarens delegeringsbeslut 30 april 2020 gällande yttrande över
underrättelse i tillsynsärende inom Getakärr 2:10, 2:60.
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Dnr KS 2020/0007-8
Markförvaltarens delegeringsbeslut 8 maj 2020 gällande överlåtelse av del
av arrenderätt 19324 - inom Nygård 1:269.
Dnr KS 2015/0434-14
Markförvaltarens delegeringsbeslut 8 maj 2020 gällande
grannemedgivande avseende altantillbyggnad med spabad – Ängen 13.
Dnr KS 2015/0434-15
Markförvaltarens delegeringsbeslut 8 maj 2020 gällande
grannemedgivande avseende uterum inom Ymer 1.
Dnr KS 2020/0008-18

Markförvaltarens delegeringsbeslut 29 april 2020 gällande
markägarmedgivande, fastigheten Getakärr 3:94, Varbergs Tennisklubb.
Dnr KS 2020/0008-19
Markförvaltarens delegeringsbeslut 12 maj gällande nyttjanderättsavtal, del
av Bönarp 4:18.
Dnr KS 2020/0201-3
Kommunekologens delegeringsbeslut 30 april 2020 gällande
samrådsunderlag inför ansökan om Natura 2000-tillstånd avseende
etablering av vindpark, Galatea-Galene.
Dnr KS 2020/0198-2
Kommunekologens delegeringsbeslut 6 maj 2020 gällande beslut om
yttrande angående förslag till bildande av naturreservatet Himmelsberg.
Dnr KS 2018/0149-30
Markförvaltarens delegeringsbeslut 14 maj 2020 gällande överlåtelse av
köpavtal, Alunskiffern 1.
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