Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-06-26

1

Plats och tid

Sammanträdesrum A1, klockan 13.30–15.55. Paus 15.10–15.20.

Beslutande

Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande,
inte § 145 på grund av jäv
Jana Nilsson (S), vice ordförande,
inte § 145 på grund av jäv
Micael Åkesson (M)
Anne Tano (M)
Harald Lagerstedt (C), ordförande § 145
Stefan Edlund (MP)
Tobias Carlsson (L)
Kerstin Hurtig (KD)
Ewa Klang (S)
Jeanette Qvist (S)
Turid Ravlo-Svensson (S), § 137-152, till
och med klockan 14.30
Kent Norberg (S)
Andreas Feymark (-)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Erland Linjer (M)
Christofer Bergenblock (C)
Mattias Ahlström (L)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Lennart Liljegren (SPI), § 137-152, till och
med klockan 14.30

Övriga deltagare

Carl Bartler, kommundirektör
Maria Svenningsson, kommunsekreterare
Nina Mårtensson, direktör Region Halland, § 138

Utses att justera

Jeanette Qvist (S)

Sekreterare

Maria Svenningsson

Ordförande

Ann-Charlotte Stenkil (M)

Harald Lagerstedt (C)

§ 137-144, 146-157

§ 145

Justerande

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
Ulla Svensson (S) ersätter
Turid Ravlo-Svensson (S)
§ 153-157

Paragraf

137-157

Jeanette Qvist (S)
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Ks § 137

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna ändring i dagordning enligt följande
 extra ärende, Extra föreningsbidrag för bibehållen elitlicens,
tillkommer
 extra ärende, Revidering av kommunstyrelsens
delegeringsförteckning, punkt 20 s, tillkommer
 extra ärende, Utvecklingsuppdrag för Karl Gustav, tillkommer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens dagordning för sammanträde 26 juni 2018 ändras
enligt ovanstående.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Ks § 138

Information om Regional utvecklingsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nina Mårtensson, direktör på Region Halland, informerar om den regionala
utvecklingsstrategin, RUSen. RUSen ska vara det högst styrande
dokumentet för det regionala utvecklingsarbetet i Halland, med en
långsiktig inriktning och som skapar en tydlig bild utåt. Syftet är bland
annat att det offentliga och invånarna i Halland ska komma närmare
varandra och att RUSen ska bidra positivt till demokratiutvecklingen.
Avsikten är att RUSen ska vara beslutad våren 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KS 2018/0277

Inventering av potentiella
fastighetsförsäljningar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna redovisning av uppdrag om försäljning av fastigheter i 2018
års budget och anse uppdraget som slutfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att se över fastighetsbeståndet för att
identifiera fastigheter som potentiellt kan försäljas. En övergripande
inventering har gjorts där tomträtter, arrendetomter, obebyggda fastigheter
och tomter samt ett antal bebyggda fastigheter har identifierats.
Obebyggda tomter
• Fem obebyggda tomter på Vidars gränd (Sigurd 1, Vidar 3, Ran 1, Idun 2
och Idun 3).
• En obebyggd tomt på Musselvägen (Träslövsläge 4:13).
• Två obebyggda tomter i Gloppe (Lingome 22:6 och Lingome 12:89).
• Två obebyggda tomter för bostäder i Södra näs (del av Träslövs-näs
1:46).
• En obebyggd tomt på Bua strand (del av Bua 10:248).
• Fem obebyggda tomter i Apelviken (Semestern 12, del av Getakärr
5:132, del av Nygård 1:2, Campingen 7 och Östanvinden 4). Tomterna
har en byggrätt på mellan 60 och 75 kvm.
• En obebyggd tomt på Getterön (del av Getterön 2:1). Gällande
detaljplan medger en byggrätt om 80 kvm. I den detaljplan som pågår
för Getteröns fritidshusområde medges för tomten en byggrätt om 15 %
av tomtens totala areal vilket innebär ca 125 kvm.
Tomterna i Södra Näs, Getterön, Bua och ett antal i Apelviken är inte
avstyckade utan kräver föreliggande fastighetsbildning genom
lantmäteriförrättning.
Arrendetomter
• Vid Träslövsläges hamn och strand finns sex arrenden för bostäder.
Fyra av de dessa har planstöd och kan därför styckas av och kan, vid
intresse från arrendatorerna, potentiellt försäljas som
bostadsfastigheter.
Justerandes signatur
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Bebyggda fastigheter
• Träslövs-läge 8:34. Inom fastigheten finns ett trygghetsboende
omfattande 12 lägenheter samt en äldre förskolebyggnad, vilken idag
inrymmer dagverksamhet för socialförvaltningen. Fastigheten
omnämns i förslag till renodling inom Varbergs kommun och bolagen
inom Varbergs stadshus AB.
• Arakullens förskolan Bua (Bua 5:35). På fastigheten bedrivs idag ingen
verksamhet och byggnaden är utdömd.
Tomträtter
• Kurortsområdet (Sanatoriet 1-19), vilket omfattar totalt
19 tomträtter. Kräver utredning av tomträttsinnehavarnas intresse av
att friköpa. Tomträttsavgälden för kurortsområdet kan omförhandlas
nästan gång 2021 och i god tid för det bör en dialog tas om att eventuellt
försälja området.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 juni 2018, § 300.
Beslutsförslag 7 juni 2018.
Arbetsutskottet 22 maj 2018, § 234.

Övervägande
Det finns ett stort behov av fler bostäder i Varberg och kommunen erbjuder
idag inga centrala tomter. Efter genomförd inventering så har ett antal
kommunala tomter identifieras som osålda. Motiven till att dessa inte
tidigare har sålts är bland annat av strategiska skäl då de är värda att bevara
för exempelvis bytesaffärer mot annan attraktiv mark för exploatering eller
annat ändamål.
Småhus- och fritidshustomter generar inga intäkter samtidigt som de
innebär kostnader i form av fastighetsskatt samt ränte- och kapitalkostnader från exploateringen.
I uppdraget har även arrendetomter och tomträtter setts över. Dessa
fastigheter genererar regelbundna intäkter samt ett flertal ligger inom
strategiska områden så som programområdet för Västerport och Apelviken.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0279

Köp av Varberg Getakärr 9:18
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna upprättat köpekontrakt, undertecknat av säljaren 9 maj 2018,
varigenom Varbergs kommun förvärvar Varberg Getakärr 9:18 för
3 237 500 kronor
2. att kostnaden ska belasta kommunens konto för markförvärv, objekt
31220.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med att säljaren planerade för utbyggnad och fortsatt renovering
av fastigheten ställdes frågan till kommunen om att få köpa till mer mark i
området. Då området är med i utbyggnadsplanerna för Västerport så
föreslog kommunen istället en tomt på Nedregårdens verksamhetsområde
och att kommunen förvärvar säljarens fastighet. Säljaren godtog förslaget
och har skrivit på köpeavtal för Eldstaden 8, undertecknat 9 maj 2018.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 juni 2018, § 284.
Beslutsförslag 14 maj 2018.
Köpekontrakt.
Karta.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret anser att kommunen bör tillvarata
möjligheten att köpa fastigheten. Om köpet genomförs så får kommunen
full rådighet när detaljplan för området ska göras framöver.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Säljaren
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2018/0297

Policy för informationssäkerhet samt riktlinjer
för informationssäkerhet och lagring av digital
information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. återremittera ärende om policy för informationssäkerhet med mera, för
genomgång av innehållet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Turid Ravlo-Svensson (S) föreslår att ärendet återremitteras för genomgång
av innehållet.

Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska återremitteras.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommuns policy för informationssäkerhet upphörde formellt att
gälla 31 december 2017. En allt mer ökad digitalisering och krav från ny och
striktare lagstiftning i form av bland annat dataskyddsförordningen, GDPR,
gör det nödvändigt att inte bara besluta om en ny policy, utan även utforma
ytterligare riktlinjer.
Digitaliseringen av vår omvärld är en av vår tids viktigaste
samhällsförändrande krafter. För kommunens del handlar det om att göra
vardagen enklare för privatpersoner och företag, smartare och öppnare
förvaltning samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
För att möta upp denna förändring har Sveriges kommuner och landsting,
SKL, i sin Strategi för eSamhället identifierat fyra strategiska områden,
varav ett är informationssäkerhet. I handlingsplanen Förutsättningar för
digital utveckling förtydligar SKL att den ökade digitaliseringen kräver att
kommuner behöver arbeta systematiskt och riskbaserat med
informationssäkerhet, både för att klara ökade krav från lagstiftning, behov
i verksamheten samt att skydda information för att upprätthålla förtroendet
från privatpersoner och näringsliv. Som stöd i detta arbete ska, enligt SKL,
kommunerna införa Ledningssystem för informationssäkerhet, LIS. Genom
ett LIS kan arbetet med informationssäkerhet styras på ett systematiskt sätt
Justerandes signatur
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för att kunna planera, genomföra, kontrollera, följa upp, utvärdera och
förbättra säkerheten i verksamheternas informationshantering.
Behovet av systematiskt arbete med informationssäkerhet är även något
som finns med i och omnämns i Varbergs kommuns digitala policy samt i
den digitala agendan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 juni 2018, § 282.
Beslutsförslag 24 maj 2018.
Policy för informationssäkerhet.
Riktlinjer för informationssäkerhet.
Riktlinjer för lagring av digital information.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KS 2016/0418

Yttrande över förslag till havsplan för
Västerhavet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända yttrande daterat 19 juni 2018 till Havs- och
vattenmyndigheten som kommunens svar på förslag till havsplan för
Västerhavet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har, utifrån EU:s ramdirektiv för
havsplanering, tagit fram förslag på nationella havsplaner för Sveriges
havsområden, en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för
Västerhavet. Havsplanen omfattar området från en sjömil utanför baslinjen
till den yttre ekonomiska zonen. Detta innebär att den nationella
havsplanen överlappar med kommunernas planeringsansvar enligt planoch bygglagen, som sträcker sig till territorialhavets yttre gräns. Varbergs
kommun berörs av havsplanen för Västerhavet.
En havsplan förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Den
ska bidra till att god miljöstatus i havsmiljön nås och upprätthålls, att
havets resurser används hållbart så att havsanknutna näringar kan
utvecklas, och främja samexistens mellan olika verksamheter och
användningsområden. Havsplanerna ska ge vägledning till nationella
myndigheter, kommuner och domstolar samt i viss mån även till
näringsidkare, i planering och tillståndsprövningar.
Havsplanerna gäller under en åttaårsperiod och beskriver en framtidsbild
till 2030 med utblick mot 2050. Dokumentet visar förslag på lämplig
användning av havet, hur oförenliga ändamål bör hanteras, och hur man
ska hantera riksintressen och allmänna intressen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 juni 2018, § 301.
Yttrande 19 juni 2018.
Beslutsförslag 7 juni 2018.
Förslag till Havsplan för Västerhavet 15 februari 2018.

Justerandes signatur
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Övervägande
Kust- och havsområdet är en betydelsefull del av Varbergs kommuns
identitet och en förutsättning för kommunens fiskelägen, hamnverksamhet,
besöksnäring och boendemiljö. Varbergs kommun värdesätter därför att det
tas ett helhetsgrepp om Sveriges havsområden för skapa förutsättningar för
en hållbar utveckling och för att bibehålla livskraftiga marina ekosystem.
Att havsområdena planeras och nyttjas på ett sätt så att dagens näringar
och intressen kan bibehållas, samexistera och utvecklas i samklang med de
höga naturvärdena som finns i kommunen är en förutsättning för de ökade
anspråk på havet som kan förväntas i framtiden, kopplat till exempelvis
förnyelsebar energi och vattenbruk.
Kommunstyrelsens förvaltning ser dock ett antal oklarheter kopplat till
förslaget. Dessa finns utförligt beskrivna i yttrandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Havs- och vattenmyndigheten
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Dnr KS 2017/0071

Yttrande över samrådsunderlag för vägplan
gällande gång- och cykelväg längs väg 850
(Buavägen) mellan Bua och Limabacka
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. tillstyrka samrådsunderlaget för vägplan gällande gång- och cykelväg
längs väg 850 mellan Bua och Limabacka.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har tillsammans med kommunerna i Halland tagit fram ett
gång- och cykelvägpaket och avsatt pengar för 9 specifika stråk. Ett av dessa
stråk är väg 850 (Buavägen) mellan Buaskolan i Bua och Industrivägen i
Limabacka. Gång- och cykelvägen kommer att bli cirka 3,2 kilometer lång.
Byggnation planeras ske under 2020–2021. Huvudsyftet med byggnationen
är att skapa bättre möjligheter att för oskyddade trafikanter att ta sig till
bland annat Buaskolan, Väröbackaskolan och arbetsplatser på orterna.
Kommunen och Trafikverket har tidigare tecknat avtal om finansiering där
kommunen står för 50 procent av kostnaden för gång- och cykelvägen, med
undantaget på tillägget från 2,5 till 3 meter där kommunen står hela
kostnaden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 juni 2018, § 317.
Beslutsförslag 14 juni 2018.
Vägplan, samrådsunderlag, 25 maj 2018.
Planläggningsbeskrivning 20 februari 2018.
Medfinansieringsavtal 11 december 2017.

Övervägande
Hamn- och gatuförvaltningen och samhällsutvecklingskontoret ställer sig
positiv till att arbetet med ny gång- och cykelväg mellan Bua och Limabacka
enligt Regional cykelplan för Halland nu har kommit igång.
Det är viktigt att gång- och cykelvägen blir tillräckligt bred, minst 3 meter,
för att säkert kunna kombinera snabba arbetspendlare, el-cyklister och
mopedister tillsammans med gående och cyklande skolbarn.

Justerandes signatur
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Att få till säkra passager är viktigt, då det är en skolväg som kommer att
användas av barn som ska ta sig mellan låg- och mellanstadium på
Buaskolan och till högstadium på Väröbackaskolan, samt för vuxna och
barn som ska till förskolan Fyren.
Önskemål om belysning mellan Fyrens förskola och Bua centrum har
inkommit till hamn- och gatuförvaltningen. Beslut huruvida det kommer
att sättas upp belysning på denna delen har ännu inte fattats. Enligt
kommunens cykelplan belyses inte cykelvägar utanför tätorten, dock ska
tomrör läggas ner i samband med byggnationen av gång- och cykelvägen för
att underlätta för eventuell framtida belysning av gång- och cykelvägen.
Hamn- och gatuförvaltningen har till Trafikverket lyft fram önskemål om
målning av reflexlinjer som kan följas under den mörkare delen av året.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Trafikverket
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Dnr KS 2016/0567

Komplettering av överklagande avseende
inrättande av kommunalt verksamhetsområde i
områdena Svenstorps by och Attorps by
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. skicka komplettering till överklagande avseende inrättande av
kommunalt verksamhetsområde i områdena Svenstorps by och Attorps
by, daterat 26 juni 2018, till Mark- och miljödomstolen, mål nr 1231-18.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har utifrån 6 och 51 § lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster förelagt Varbergs kommun att senast 31 december 2021 för
områdena Attorp och Svenstorps by bestämma verksamhetsområde samt
tillgodose behovet av vattentjänster gällande dricksvatten och spillvatten
genom allmän anläggning. Kommunen överklagade beslutet 27 mars 2018
och erhöll anstånd för att inkomma med motivering till 26 juni 2018.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 juni 2018, § 316.
Beslutsförslag 18 juni 2018.
Komplettering av tidigare överklagande avseende mål nr 1231-18.
Länsstyrelsens beslut angående verksamhetsområde för vattentjänster i
område Attorp och Svenstorps by, Varbergs kommun.
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 7 mars 2018 i ärende med dnr 5673090-16 - Fråga om kommunalt vatten och avlopp i område Attorps och
Svenstorps by.
Svar på fråga om kommunalt vatten och avlopp i område Attorps och
Svenstorps by i Varbergs kommun.
Remiss stadsbyggnadskontoret - Fråga om kommunalt vatten och avlopp i
område Attorps och Svenstorps by.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens yttrande rörande begäran om
kommunalt vatten och avlopp i område Attorps och Svenstorps by.
Länsstyrelsens begäran - Fråga om kommunalt vatten och avlopp i område
Attorps och Svenstorps by.

Övervägande
För att på ett systematiskt och objektivt sätt bedöma och prioritera
områden för anslutning till kommunalt verksamhetsområde har
kommunen och VIVAB tagit fram en VA-utbyggnadsplan. VAJusterandes signatur
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utbyggnadsplanen har identifierat och tidsatt tio områden där VAutbyggnad bedöms högprioriterat utifrån bland annat miljö- och hälsoskäl.
Ett av dessa områden är Svenstorps by. I relation till andra områden med
högre bebyggelsetryck och sämre VA-förhållanden bedöms Svenstorps by
dock inte kunna prioriteras för anslutning till kommunalt verksamhetsområde före 2030. Att ändra prioriteringsordningen i VA-utbyggnadsplanen riskerar att försvåra möjligheten att genomföra VA-utbyggnad i de
mest högprioriterade områdena. Det försvårar även möjligheten att på ett
systematiskt sätt arbeta för att nå de miljökvalitetsnormer som är uppsatta i
Vattenmyndigheternas rådande förvaltningsplan för kommunens
vattenförekomster. Attorps by bedöms inte omfattas av kriterierna för
sammanhållen bebyggelse.
Fullständig motivering till överklagandet finns som beslutsunderlag
Komplettering av tidigare överklagande avseende mål nr 1231-18.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Mark- och miljödomstolen
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Dnr KS 2018/0278

Förstudie Grimeton
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna att 500 000 kronor ur kommunstyrelsens ofördelade medel
2018 används till en förstudie av världsarvet Grimeton.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Jäv
Ann-Charlotte Stenkil (M) och Jana Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte
i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ett av Varbergs kommuns främsta historiska arv är världsarvet Grimeton.
Ett världsarv är ett kulturminne och en angelägenhet som är värdefull för
hela mänskligheten. Att klassas som ett världsarv ger stora fördelar då
platsen garanteras skydd och vård för all framtid. Det finns många
anledningar till stolthet, men även anledning till oro då förvaltning och
utveckling av arvet kräver strategiska insatser för att bevara arvet och
försäkra en god framtid.
Varbergs kommun månar om att bevara Grimeton för framtida
generationer och förädla de värden arvet för med sig. Exempel på dessa
värden är det historiska värdet och kunskapen om hur tekniken inom
kommunikation utvecklats från världskrigen till nutid. Utifrån ett
turismperspektiv innebär ett världsarv enorma fördelar då exempelvis
kulturturism och så kallade ”technical visits” ökar över hela världen.
Världsarvet kan, om det bedrivs på rätt sätt, innebära en dragningskraft för
internationella turister och spiller därigenom över till omgivande
näringsliv.
Stiftelsen Världsarvet Grimeton, vänföreningen Alexander GVV, experter
och andra intressenter har tillsammans bidragit till en långsiktig
utvecklingsplan för världsarvet. Utvecklingsplanen syftar till att öka
intresset hos flera målgrupper för Grimetons verksamhet, att skapa ett
världsarv med global räckvidd ur ett turismperspektiv. Utvecklingen
kommer att genomföras stegvis under en period på nio år, där både
infrastruktur med besökscentrum, upplevelserum och praktiska faciliteter
ska skapas, samt koncept för lärande, vetenskap, testmiljöer och så vidare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-06-26

16

För att möjliggöra finansiering av de delar som berör utveckling av koncept
och innovation behövs en kartläggning av möjlig extern finansiering. När
möjliga strukturprogram, EU-projekt eller nationell finansiering
identifierats kan även projektansökningar tas fram. Det behövs även en
analys av markförhållanden för att komma vidare med frågor som berör de
fysiska satsningarna på världsarvet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 juni 2018, § 283.
Beslutsförslag 31 maj 2018.

Övervägande
För att möjliggöra en hållbar utveckling för världsarvet Grimeton och
utveckla dess verksamhet för framtida generationer har det tagits fram en
9-årsplan inkluderande både fysiska investeringar och koncept som ska
bidra till en ökad attraktion hos lokala, nationella och internationella
besökare. För att möjliggöra uppstart av arbete med nya innovativa koncept
och investeringar i nya byggnader behövs extern expertis inom extern
finansiering samt markanalys.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Världsarvet Grimeton
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2018/0292

Marknadsföringsavtal Warberg Innebandyclub,
WIC
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Warberg
Innebandyclub och Varbergs kommun, daterat 21 maj 2018
2. kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun tecknar marknadsföringsavtal med idrottsföreningar
som spelar seriespel på elitnivå i Sverige. Idag finns sådana avtal med
Warbergs Innebandyclub, Varbergs BoIS FC och Handbollsklubben
Varberg.
Nuvarande avtal med Warberg Innebandyclub, WIC, tecknades i oktober
2016. Enligt förslag till avtal ska ett belopp om 300 000 kronor eller
450 000 kronor utbetalas årligen i september månad som ersättning för
marknadsföringsinsatser. Beloppets storlek beror på om klubben har ett
eller två lag i högsta serien. Avtalet gäller längst till och med 2021.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 juni 2018, § 299.
Beslutsförslag 21 maj 2018.
Förslag till marknadsföringsavtal Warberg Innebandyclub.

Övervägande
WIC har framgångsrika herr- och damlag. Damlaget spelar i elitserien för
innebandyklubbar, en nationell serie som enligt kommunkansliets
bedömning har exponering som Varbergs kommun har fördelar av att
sammankopplas med.
Herrlaget spelar i Allsvenskan.
I marknadsföringsavtalet har tydliggjorts att det ska vara en jämlik
fördelning av bidraget mellan damlaget och herrlaget.
Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna nytt
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förslag till marknadsföringsavtal mellan Warberg Innebandyclub och
Varbergs kommun daterat 21 maj 2018 och att kostnaderna tas ur
kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.

Ekonomi och verksamhet
WIC får idag enligt marknadsföringsavtal 300 000 kronor per år från
Varbergs kommun då endast ett av lagen spelar i högsta serien.
Kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel. Efter
kommunstyrelsens sammanträde 29 maj 2018 finns 4,857 miljoner kronor
kvar av kommunstyrelsens ofördelade medel att fördela.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Warberg Innebandyclub
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2018/0318

Marknadsföringsavtal Handbollsklubben
Varberg, HK Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Handbollsklubben
Varberg och Varbergs kommun, daterat 28 maj 2018
2. kostnaderna tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun tecknar marknadsföringsavtal med idrottsföreningar
som spelar seriespel på elitnivå i Sverige. Idag finns sådana avtal med
Warbergs Innebandyclub, Varbergs BoIS FC och Handbollsklubben
Varberg.
Avtalet med Handbollsklubben Varberg går ut i år och ett nytt avtalsförslag
har diskuterats med klubbledningen. Enligt förslag till marknadsföringsavtal ska ett belopp om 150 000 kronor utbetalas årligen i september
månad som ersättning för marknadsföringsinsatser. Avtalet gäller i ett år
från och med 2019 utan någon uppsägningstid och förlängs automatiskt
med ytterligare ett år om grundkraven fortfarande är uppfyllda, dock längst
till och med 2021.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 juni 2018, § 298.
Beslutsförslag 28 maj 2018.
Förslag till marknadsföringsavtal Handbollsklubben Varberg.

Övervägande
Handbollsklubben Varberg spelar i Allsvenskan och spelar därmed i en
nationell serie som enligt kommunledningskontorets bedömning har en
exponering som Varbergs kommun har fördelar av att sammankopplas
med.
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen godkänner
förslag till marknadsföringsavtal mellan Handbollsklubben Varberg och
Varbergs kommun och att kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för
ofördelade medel.
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Om HK Varberg skulle gå upp till högsta serien i handboll kan det bli
aktuellt att omförhandla avtalet.

Ekonomi och verksamhet
HK Varberg får idag enligt marknadsföringsavtal 150 000 kronor per år
från Varbergs kommun. Kostnaderna tas ur kommunstyrelsens konto för
ofördelade medel. Efter kommunstyrelsens sammanträde 29 maj 2018
finns 4,857 miljoner kronor kvar av kommunstyrelsens ofördelade medel
2018 att fördela.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Handbollsklubben Varberg
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2018/0302

Ansökan om bidrag 2019, Bris Region Väst
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja Bris Region Väst ett bidrag på 50 000 kronor för år 2019
2. kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Bris erbjuder 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. Målet för Bris
verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och förbättra deras
levnadsvillkor. Bris ska särskilt bistå barn och unga i utsatta situationer
samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna.
Bris bedriver bland annat stödverksamhet som bemannas av anställda
kuratorer. Det vanligaste samtalsämnet är psykisk ohälsa. Förutom de
kurativa samtalen tar även kuratorerna uppdrag av barn som kan gälla att
företräda barnet i kontakter med myndigheter eller upprätta anmälan. Bris
erbjuder även gruppstöd.
Under hösten 2016 startade Bris en ny verksamhet, Bris nätverk. Det är en
del av organisationens utåtriktade arbete och är uppbyggt utifrån Bris fem
regioner. Alla som brinner för barnrätt ges genom Bris nätverk möjlighet
att möta likasinnade, skapa dialog och samverkan mellan professionella
från olika delar av samhället; den ideella, privata eller offentliga sektorn.
Bris Region Väst ansöker om verksamhetsbidrag från Varbergs kommun på
160 000 kronor för 2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 juni 2018, § 297.
Beslutsförslag 28 maj 2018.
Ansökan om bidrag 2019, Bris Region Väst.

Övervägande
Kommunstyrelsen har under flera år beviljat bidrag till Bris Region Väst.
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År 2018 var bidraget 50 000 kronor. Kommunkansliet föreslår att Bris
Region Väst får 50 000 kronor i bidrag år 2019 och att kostnaden tas ur
kommunstyrelsens konto för ofördelade medel 2019.

Ekonomi och verksamhet
Beslutet innebär att kommunstyrelsens ofördelade medel minskas med
50 000 kronor för 2019. Efter kommunstyrelsens sammanträde 29 maj
2018 finns 4,857 miljoner kronor kvar av kommunstyrelsens ofördelade
medel 2018 att fördela.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Bris Region Väst
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2018/0316

Svar på ansökan om förlustgaranti för Folksam
Grand Prix
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anslå 200 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel
2019 för att gå in med en förlustgaranti på upp till max 200 000 kronor
för Folksam Grand Prix som förväntas att ske sommaren 2019
2. en eventuell begäran från Varbergs GIF Friidrott om att använda
förlustgarantin ska inkomma till kommunen senast 6 september 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs GIF Friidrott är en förening som sedan 1905 haft stort
engagemang i breddverksamhet och tävlingsidrott. På senare tid även ökad
tillgänglighet genom integrationsprojekt och aktiviteter för unga i behov av
särskilt stöd. Varbergs GIF skall tillsammans med SFIF Svenska
Friidrottsförbundet arrangera Folksam Grand Prix som bland annat sänds
på TV. För att möjliggöra detta arrangemang krävs en förlustgaranti från
Varbergs kommun.
Arrangemanget kommer att inspirera människor till en aktiv livsstil och
förhoppningsvis locka fler nya deltagare och ledare till klubben. Ett starkt
föreningsliv är bra för ett samhälle och arrangemanget kan även lyfta
Varberg som sommarstad och locka turister vilket ger positiva effekter för
exempelvis hotell- och restaurangnäringen. Det kommer att skapas
kringarrangemang runt Folksam Grand Prix, såsom lägerverksamhet,
publika uppvisningar med mera, vilket kan locka storpublik. Den nya
inomhusanläggningen Tresteget har potential för tävlingar i SM-storlek och
kan på detta vis marknadsföras som en framtida värd för stora tävlingar
samt locka samarbetspartners som stärker idrotten.
Folksam Grand Prix är den svenska galaserien som med fyra deltävlingar
lockar internationellt deltagande och tv-publik. Galorna arrangeras i
Göteborg, Sollentuna och Karlstad, samt möjligtvis i Varberg. Varberg GIF
ansvarar för arrangemangets genomförande och tillsätter lokal
arrangemangsorganisation. Tävlingen erhåller 500 000 kronor från SFIF
som används till idrottsmän och prispengar. Arrangören tar samtliga
biljettintäkter, arenaförsäljning och de lokala marknadsrättigheterna som
upplåtits.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 juni 2018, § 289.
Beslutsförslag 29 maj 2018.
Ansökan om arrangörsbidrag för Folksam Grand Prix 29 maj 2018.

Övervägande
Varbergs kommun går in med förlustgaranti på 200 000 kronor till ett
internationellt profilbärande evenemang. Evenemangen skapar
besöksnäringsintäkter, vilket genererar arbetstillfällen, vilket i sin tur
skapar skatteintäkter. Det ger positiva effekter för föreningslivet att de
involveras i samarbetet och detta har betydelse för Varberg som
föreningsstad. Platsattraktionen stärks genom att Varberg upplevs som en
aktiv och spännande destination.
Om föreningen behöver använda förlustgarantin ska en begäran om detta
skickas in till kommunen senast 6 september 2019. Ett särskilt beslut ska
därefter fattas om förlustgarantin ska betalas ut eller inte, utifrån en
bedömning av arrangemangets räkenskaper.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Varbergs GIF Friidrott
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0757

Svar på motion om kostpolicy kring matfetter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om kostpolicy kring matfetter
2. ge servicenämnden i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder
göra en översyn av kostpolicyn med beaktande av motionens
intentioner
3. uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast hösten 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C), Jana Nilsson (S), Stefan Edlund (MP), Andreas
Feymark (-), Jeanette Qvist (S), Micael Åkesson (M), Tobias Carlsson (L)
och Kerstin Hurtig (KD) föreslår att motionen avslås och att servicenämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder göra en
översyn av kostpolicyn med beaktande av motionens intentioner, samt att
uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast hösten 2019.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Harald Lagerstedts (C) med fleras
förslag och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) har lämnat motion om kostpolicy kring matfetter. I
motionen föreslås att kommunen antar en kostpolicy som innefattar att
byta ut allt margarinbaserat matfett som används i kommunens kök och
bespisningar till naturliga vegetabiliska oljor eller smör.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 5 juni 2018, § 269.
Beslutsförslag 4 april 2018.
Servicenämnden 22 mars 2018, § 22.
Kommunfullmäktige 19 december 2017, § 213; Kommunfullmäktige
beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 18 december 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0388

Svar på motion om att bygga äldreboende i Bua
hamn
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. återremittera ärende om svar på motion om att bygga äldreboende i Bua
hamn för att ta i beaktande den behovsanalys som nu är klar och
antagen i socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att ta i beaktande
den behovsanalys som nu är klar och antagen i socialnämnden.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Jana Nilssons (S) förslag och finner det
bifallet.

Beskrivning av ärendet
En motion med förslag om att bygga ett äldreboende i Bua hamn har
lämnats av Turid Ravlo-Svensson (S). Motionen beskriver socialnämndens
arbete med lokalförsörjningsplan 2017 och dess beskrivning av det
kortsiktiga och långsiktiga behovet av äldreboenden fram till 2030. Enligt
motionen saknas täckning för behov som uppstår 2021–2030. Det framförs
att de boenden som nu planeras kommer att ligga i Varberg, medan
motionärerna menar att det finns behov av att bygga i en lantlig miljö. Av
motionen framgår att det råder bostadsbrist i Bua och att trycket på
bostadskön till Varbergs Bostad för att få hyra en lägenhet där är lång.
Förslaget i motionen är att bygga ett särskilt boende för äldre i Bua hamn
för att bygga bort bostadskön samt för att ge de äldre ett attraktivt boende.
Socialnämnden har i yttrande 25 januari 2018 beslutat att avstyrka
motionen med hänvisning till det arbete som pågår med att se var i
kommunen särskilt boende ska byggas med koppling till befolkningsutvecklingen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 juni 2018, § 286.
Beslutsförslag 23 maj 2018.
Socialnämnden 25 januari 2018, § 8.
Byggnadsnämnden 26 oktober 2017, § 478.
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Motion inkommen 23 maj 2017.

Övervägande
Under vintern 2017/2018 har riktlinjer och beskrivning av lokalförsörjning
i Varbergs kommun utarbetats och förslaget avses sändas på remiss till
berörda nämner och bolag i maj 2018. I lokalförsörjningen avses
nämndernas tidiga analysarbete utifrån befolkningsprognoser och
utbyggnadsplan hållas ihop av kommunstyrelsen för att säkerställa
behovsanalysernas koppling till utbyggnadsplan och befolkningsprognoser
samt möjliggöra synergier för kommande investeringar.
Socialnämnden har i lokalförsörjningsplan 2017 angett att behovet fram till
2030 är cirka tre nya särskilda boenden. Fortsatt arbete och placering av
särskilda boenden bör utföras i enlighet med fastighetsinvesteringsprocessen varigenom behovsanalys och efterföljande åtgärdsval utreder
behovet närmre och lämnar förslag på placering och utförande av de
särskilda boende. Samhällsutvecklingskontoret anser därför att motionen
bör avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0363
Dnr KS 2018/0387
Dnr KS 2018/0377

Tillsättande av förvaltningschefer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. tillsätta Katarina Sundberg, 670226, som förvaltningschef för kulturoch fritidsförvaltningen från och med 1 oktober 2018 och tills vidare
2. tillsätta Maria Gustafsson, 660525, som förvaltningschef för
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen från och med 1 januari
2019 och tills vidare
3. delegera till kommunstyrelsens presidium att tillsätta förvaltningschef
för förskole- och grundskolenämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
På grund av pensionsavgång samt bildande av ny nämnd behöver två
förvaltningschefer anställas till kultur- och fritidsförvaltningen respektive
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Rekrytering av förvaltningschef för förskole- och grundskolenämnden är
inne i sitt slutskede och anställning behöver ske så snart som möjligt. Då
kommunstyrelsen inte sammanträder förrän 28 augusti föreslås
kommunstyrelsens presidium få delegering på att anställa den person som
kommer att bli aktuell för tjänsten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Maria Gustafsson
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Ks § 153

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden
29 maj - 26 juni 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Dnr KS 2012/0548-32
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 29 november 2017 om
överenskommelse om ledningsrätt inom del av Getakärr 2:21 och 2:57.
Dnr KS 2018/0015-7
Markförvaltarens delegeringsbeslut 28 mars 2018 om markupplåtelse inom
del av Skällåkra 4:20.
Dnr KS 2018/0015-9
Markförvaltarens delegeringsbeslut 10 april 2018 om nyttjanderättsavtal,
ledningsrätt inom del av Värö-Backa 17:2.
Dnr KS 2018/0015-11
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 27 april 2018 om servitutsavtal
för belysning längs motionsspår i Veddige – till förmån för Veddige 33:3.
Dnr KS 2018/0014-5
Markförvaltarens delegeringsbeslut 18 maj 2018 om överlåtelse av
arrenderätt inom del av Nygård 1:2
Dnr KS 2018/0304-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut 23 maj 2018 om ansökan
om bidrag till kamratmåltid, Varbergs Golfklubb.
Dnr KS 2011/0170-22
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Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 28 maj 2018 om servitutsavtal
avseende kulvert inom Tvååker 14:49.
Dnr KS 2017/0209-6
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 29 maj 2018 om utarrendering
av mark för bete inom del av Gödestad 1:2.
Dnr KS 2016/0421-16
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 4 juni 2018 om
arrendekontrakt för uppställningsyta för elbilar inom del av Getakärr 9:14.
Dnr KS 2018/0005-83
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 7 juni 2018 om yttrande över
ansökan om tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Värö-Backa 8:41.
Dnr KS 2018/0005-84
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 7 juni 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för mur/plank inom fastigheten Trumpetträdet 3.
Dnr KS 2018/0339-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut 5 juni 2018 om upplåtelse av vägrätt –
Åskloster 1:102.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 maj, 29 maj, 5 juni och 12 juni 2018.
Kommunstyrelsens personalutskott 7 maj 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 154

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden från och med 29 maj – 26 juni
2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2015/0219-34
Näringsdepartementets regeringsbeslut 31 maj 2018 om överklaganden av
Trafikverkets beslut om fastställelse av järnvägsplan för utbyggnad av
Västkustbanan, delen Varberg-Hamra.
Dnr KS 2018/0076-3
Räddningstjänsten Väst protokoll 18 juni 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0378

Extra föreningsbidrag för bibehållen elitlicens
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja Varbergs BoIS FC ett bidrag om 500 000 kronor
2. kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel 2018
3. ekonomidirektör, alternativt kommundirektör, får i uppdrag att
genomföra utbetalningen under förutsättning att klubben erhåller
bindande besked från övriga bidragsgivare och sponsorer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs BoIS FC:s herrlag spelar sedan 2012 i Superettan Varbergs BoIS
ungdomsverksamhet innehåller cirka 400 aktiva flickor och pojkar i träning
och ett 70-tal ungdomstränare. Klubben har under de senaste åren förstärkt
sitt ungdomsfokus och detta har bidragit till att man har fler ungdomar än
någonsin i klubben samtidigt som man har fått fram några spelare som
kvalificerat sig för både hallandslaget samt svenska landslag. Svenska
Fotbollsförbundet har också godkänt Varbergs BoIS FC och Peder Skrivares
skolas gemensamma ansökan om att tillsammans starta en nationell
idrottsutbildning, ett så kallat fotbollsgymnasium inför läsåret 2019/20.
Samtidigt har Varbergs BoIS FC under ett antal år brottats med
ekonomiska utmaningar. Klubben har därför tvingats till att under en
längre tid arbeta för att komma till rätta med sitt negativa egna kapital samt
för att få en driftbudget i balans. För att åstadkomma detta har det
genomförts flera åtgärder mot medlemmar, sponsorer och internt i den
egna organisationen. Trots dessa åtgärder har föreningen inte fått
ekonomin i balans. Konsekvensen av detta blev att föreningen tvingades till
en kontrollbalansräkning under 2017.
På Varbergs BoIS FC:s årsmöte 8 mars 2018 presenterades ett resultat på –
447 000 kronor för verksamhetsåret 2017, något som inte var förväntat då
man klarat kontrollbalansräkningen i augusti med hjälp av partners och
medlemmar och hade budgeterat för ett resultat på + 750 000 kronor. Inför
2018 drogs därför budgeten ner med cirka 1,8 miljoner kronor, där stora
delar var från seniorverksamheten.
Varbergs BoIS FC:s ledning har sedan årsmötet utvärderat klubbens
tidigare ekonomistyrning och reviderat budgeten. Under denna process har
det framkommit många negativa siffror som man tidigare inte varit
medveten om, bland annat på grund av en bristande ekonomisk
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uppföljning. Budgeten är nu reviderad och prognosen visar idag istället en
risk på ett resultat på – 800 000 kronor.
Varbergs BoIS FC måste till 31 augusti 2018 få in ett ekonomiskt tillskott på
2,5 miljoner kronor för att klara av en ansträngd likviditet samt
kontrollbalansräkning. Utöver det måste även föreningen få in ett
ytterligare ekonomiskt tillskott på 1,3 miljoner kronor senast 31 december
2018. Totalt behövs alltså utökade intäkter eller minskade kostnader om
3,8 miljoner kronor innan årets slut. Om föreningen inte klarar detta
bedöms föreningen gå i konkurs. Om konkurs undviks men föreningen vid
årsskiftet på nytt har ett negativt eget kapital, riskerar man att inte få
förnyad elitlicens från fotbollsförbundet.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 25 juni 2018.

Övervägande
Kultur- och fritidsverksamhet bidrar till att skapa ett demokratiskt och
mångkulturellt samhälle med aktiva, hälsosamma och engagerade invånare.
Aktiva föreningar och god ungdomsverksamhet är viktiga delar för att
åstadkomma detta. Varbergs BoIS bidrar genom sin ungdomsverksamhet
med cirka 400 aktiva flickor och pojkar i träning och ett 70-tal
ungdomstränare.
Varbergs BOIS styrelse visar också upp en tydlig målsättning för
föreningens utveckling. Ha en ekonomi i balans och en strikt kostnads- och
intäktskontroll. Ha ett eget kapital på minst 300 000 samt ha ett positivt
resultat på minst 200 000 kronor med start 2019.
Att föreningens herrlag spelar i Superettan bidrar också till
marknadsföringen av Varberg som ort och ökar på så vis hela kommunens
attraktivitet. Av denna anledning erhåller föreningen sedan tidigare ett
ekonomiskt bidrag om 300 000 kronor per år under förutsättning att
föreningens representationslag spelar i en serie på elitnivå.
Föreningen uppmanas värdera möjligheten att dela upp sin verksamhet i en
barn- och ungdomsförening och en förening för elitverksamheten, för att
inte riskera ungdomsverksamheten framöver.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0716

Revidering av kommunstyrelsens
delegeringsförteckning, punkt 20 s
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna ändring av punkt 20 s i kommunstyrelsens
delegeringsförteckning till följande lydelse: Besluta i frågor som rör
förflyttning/omplacering av tillfällig eller permanent karaktär av
arbetstagare till anställning mellan myndigheterna
2. godkänna ändring av delegat i punkt 20 s till att endast vara
personaldirektör.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Tobias Carlsson (L) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Tobias Carlsson (L) föreslår att 20 s tas bort helt från delegeringsförteckningen.
Ewa Klang (S) och Ulla Svensson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i uppdrag att regelbundet och/eller vid
behov lämna förslag på revidering av kommunstyrelsens
delegeringsförteckning. Efter senaste revideringen 27 februari, § 33, har
behov av ett förtydligande uppmärksammats.
Av kommunens personalstadga, som uppdaterades genom beslut i
kommunfullmäktige 25 april 2017, § 80, framgår bland annat:
§ 2 Definitioner
”Med personalorgan avses kommunstyrelsen, som av kommunfullmäktige
fått i uppdrag att vara kommunen centrala organ för arbetsgivarpolitiska
frågor, den personaladministrativa verksamheten samt kommunens löneoch pensionsmyndighet.”
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”Med myndighet avses den nämnd inom vars verksamhet arbetstagaren är
anställd och utför sitt arbete.”
§ 6 Förvaltningsorganisation och befattning
”Myndigheten beslutar i frågor som berör underställd
förvaltningsorganisation, inklusive antalet befattningar. Sådant beslut kan
delegeras till förvaltningschef.
I frågor som berör mer än en förvaltning beslutar personalorganet, som
även tar hänsyn till förvaltningsövergripande rationaliseringar mm. Sådant
beslut kan delegeras.”
Konsekvensen av personalstadgan blir att varje nämnd är
anställningsmyndighet för sin personal, vilket förtydligar arbetsmiljö- och
arbetsgivaransvar. Kommunstyrelsen behöver dock ha en förtydligad
delegeringsförteckning för beslut av förvaltningsövergripande behov av
bemanning, till exempel i samband med extra ordinära händelser eller vid
allmän risk för fara av medborgares liv och hälsa. Snabba beslut kan behöva
fattas och då får det inte råda någon tveka om vem som har mandat att fatta
dessa beslut, vilket naturligtvis endast ska ske efter noggrant övervägande
och som en yttersta åtgärd.
Av nuvarande delegeringsförteckning framgår följande under rubriken
Personal- och arbetsgivarärenden, punkt 20:
s) Besluta i frågor som förflyttning/omplacering av arbetstagare till
anställning mellan myndigheterna, då oenighet råder om anställningen.
Delegat: Personaldirektör efter samråd med berörd förvaltningschef.
Förslag till ny skrivning är istället:
s) Besluta i frågor som rör förflyttning/omplacering av tillfällig eller
permanent karaktär av arbetstagare till anställning mellan
myndigheterna.
Delegat: Personaldirektör

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 25 juni 2018.
Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen 27 februari 2018, § 33.

Övervägande
Kommunledningskontoret gör bedömningen att förslaget till förändring är
nödvändigt för att klargöra roller vid allvarliga eller extra ordinära
händelser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0361

Utvecklingsuppdrag för Karl Gustav
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att tillsammans med övriga
berörda förvaltningar utreda följande
 möjligheter till ställplatser på kommunens parkering mellan den
gamla skolan och idrottshallen
 i samverkan med Karl-Gustavs BK, möjligheten till kodlås på
idrottshallen där man till exempel lätt kan swisha en peng för
utnyttjande av faciliteter
 möjligheten för skapande av vandrings/joggingleder i Karl
Gustavs/Kungsätersbygd med omnejd i samverkan med
intresserade föreningar i bygden
2. utredningen ska senast presenteras på kommunstyrelsen i november
2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Vid sjön Mäsen i Karl Gustav finns en parkering där ofta husbilar parkerar,
vilket är ett trevligt inslag i bygden. Denna är ofta full vid högsäsong. Därför
föreslås att kommunen utreder möjlighet till fler ställplatser vid
parkeringen intill idrottshallen. Detta skulle kunna vara ett samverkansprojekt med Karl Gustavs BK som äger hallen och där man kunde nyttja
faciliteter i form av toalett och dusch.
Bygden har fantastisk natur och vandring och friluftsliv är något
som kan vara både kommuninnevånare och övrig turism till gagn. Att
märka upp vandringsleder av olika längd runt sjöarna och även någon
vandringsled som ansluter till Agnbäck i Kungsäter hade gett möjligheter
till både dag och längre turism.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 juni 2018, § 303.
Utvecklingsförslag för Karl Gustav – uppdrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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