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Ks § 251

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna ändring i dagordningen enligt följande
 extra ärenden, Tillsättande av förvaltningschef för
serviceförvaltningen och Förlängning av tillförordnande som
samhällsutvecklingsdirektör, tillkommer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens dagordning för sammanträdet 18 december 2018
ändras enligt ovanstående beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KS 2018/0654

Kommunstyrelsens budget 2019 och
långtidsplan 2020-2023
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna kommunstyrelsens budget 2019 och långtidsplan 2020-2023.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till budget för
kommunstyrelsen och dess verksamhet 2019 samt långtidsplan 2020-2023.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 539.
Beslutsförslag 4 december 2018.
Kommunstyrelsens budget 2019 och långtidsplan 2020-2023.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på
kommunstyrelsens förvaltning

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0631

Taxa för tillsyn och tillstånd avseende Lagen
mot skydd mot olyckor samt Lagen om
brandfarlig och explosiv vara
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta Förslag till taxebestämmelse för tillsyn och tillstånd enligt Lagen
mot skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarlig och explosiv
vara (LBE) samt bilaga A Taxetabell för tillsyn och tillstånd enligt LSO
och LBE
2. årligen räkna upp med prisindex för kommunal verksamhet med oktober
som basmånad och med 2019 som basår
3. upphäva tidigare beslut kring taxa för tillsyn och tillstånd, fattade i
kommunfullmäktige 25 februari 2014, § 16-17.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Sedan 2014 har räddningstjänsterna i Hallands län arbetat med att
implementera ett nytt sätt att arbeta med tillsyn på. Detta arbete startades
då Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 2014 utgav en handbok
kring hur tillsyn skulle ske mer rättssäkert.
Det nya arbetssättet har lett till att ärenden tar längre tid att utföra än vad
dagens taxa tar hänsyn till. Samtidigt anser räddningstjänsterna i länet att
nuvarande taxa inte är rättvis för mindre företag/verksamheter. Idag
betalas en grundavgift och sedan kommande timavgift, varav minst en
timme tas. Det finns vissa typer av tillsyn som inte tar den tid som
grundavgift och den första timavgiften tar. Enligt nuvarande taxa ska de
ändå betala samma pris som för en tillsyn som tar längre tid.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 548.
Beslutsförslag 28 november 2018.
Tjänsteskrivelse Ny taxa för tillsyn och tillstånd LSO och LBE 20 november
2018.
Bilaga Förslag till taxebestämmelse LSO och LBE.
Bilaga A Taxetabell för tillsyn och tillstånd LSO och LBE.
Bilaga Underlag för taxetabell för tillsyn och tillstånd LSO och LBE.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

5

Övervägande
Räddningstjänst Väst anger som huvudsakliga skäl att taxorna ska
motsvara verkliga kostnader. Särskild vikt bör därför läggas för att förmedla
denna orsak till taxeförändring. Det är positivt att en taxeförändring görs
med perspektivet att de tidigare taxorna på ett oproportionerligt sätt
drabbat mindre företag och verksamheter. Att de gamla taxenivåerna enligt
uppgift varierat beroende på vilken handläggare som handlagt ärenden
låter inte rimligt och är även detta en god orsak till byte av system.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Räddningstjänsten Väst
Falkenbergs kommun
NOD: Företagslots

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2018/0639

Utökat arrangörsstöd till SM i cykelcross
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anslå 50 000 kronor ur kommunstyrelsens ofördelade medel 2018 för
SM i cykelcross.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varberg kommer stå som värd för svenskt mästerskap i cykelcross helgen
12–13 januari 2019. Cykelcross är en tävlingsform för cykel i parkmiljö och
tävlas vanligtvis under höst och vinter då den normala cykelsäsongen är
över för aktiva tävlingscyklister. Varbergs MTB har ansökt om ett utökat
arrangörsstöd på 50 000 kronor.
Strategiska evenemang är viktigt för att bidra till Varbergs attraktionskraft
och för att stärka stadens varumärke. SM i cykelcross bidrar i hög grad till
att profilera Varberg som en kreativ, delaktig, inspirerande och
hälsofrämjande destination. Det är professionellt arrangerat, lockar hit
deltagare från hela Sverige samt gör ett avtryck i media. Evenemanget
riktar in sig till nationella cykelcommunities, vilka är relevanta för Varbergs
varumärke. Evenemanget har regional samt nationell dragningskraft och
ligger i januari, en tid på året, främst då Varberg inte har extra
dragningskraft av sin sommarsäsong.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 537.
Beslutsförslag 30 november 2018.
Ansökan om utökat arrangörsbidrag för SM i cykelcross i Varberg 12-13
januari 2018.

Övervägande
SM i cykelcross behöver stöd för att nå fram hela vägen och Varbergs
kommun har en viktig roll som möjliggörande medpart. Evenemanget
skapar besöksnäringsintäkter, vilket genererar arbetstillfällen, vilket i sin
tur skapar skatteintäkter. Platsattraktionen stärks genom att Varberg
upplevs som en aktiv och innovativ destination.
Insatsen genomförs för att skapa en upplevelse under lågsäsong och
marknadsföra cykeldestinationen Varberg, stärka platsvarumärket Varberg
inspirerar och bidra till Varbergs attraktionskraft.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0543

Svar på ansökan om stöd till Grannsamverkan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja Samverkan mot brott 5 000 kronor för att stödja
Grannsamverkan lokalt i Varberg med syfte att öka tryggheten och
minska brotten i samhället
2. bidraget tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel för 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samverkan mot brott, Sambo, har via SFF stöldskyddsföreningen, som är
huvudman för verksamheten, inkommit med ansökan om stöd till
Grannsamverkan i Varberg. De efterfrågade 5 000 kronorna är planerade
att användas främst för skyltar och material om Grannsamverkan, då
efterfrågan på dessa ökat. Som det ser ut idag är det kostnadsfritt för
bostadsområden att starta upp och driva Grannsamverkan. För att inte
behöva ta ut en kostnad för detta ansöker Sambo därför om medel från
kommunen. Bakom Sambo står bland annat Sveriges kommuner och
landsting, flera försäkringsbolag och polisen.
Grannsamverkan är en evidensbaserad arbetsmetod som både minskar
brottsligheten och ökar tryggheten. Enligt Brottsförebyggande rådet
minskar brottsligheten i områden som använder Grannsamverkan med 26
procent. I Halland finns sedan några år ett nätverk kring Grannsamverkan
där representanter från polisen, kommuner, länsstyrelse och näringsliv
ingår. Sammankallande för nätverket är den brottsförebyggande
samordnaren vid polisområde Halland. Syftet med nätverket är att bevara
och i ett lärande perspektiv fortsätta utveckla konceptet. I dagsläget är fler
än 20 000 hushåll i Halland kopplade till Grannsamverkan. I Varberg är
det 3 000 hushåll fördelade på 140 områden. Metoden har utvärderats två
gånger, bland annat i Varberg, och resultaten pekar entydigt på att
tryggheten ökar och att brottsligheten minskar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 4 december 2018, § 528.
Beslutsförslag 7 november 2018.
Ansökan inkommen 17 oktober 2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Övervägande
För att nå ut med information lokalt om Grannsamverkan och för att
administrera det i en kommun är det viktigt att både polis och kommun
samverkar. Målet för alla aktörer i Grannsamverkan är att minska
brottsligheten och öka tryggheten. För att lyckas med sina uppsatta mål
med aktiviteter och insatser behöver alla parter koppla resurser som utgör
en garanti för att uppsatta mål blir genomförda. Det vill säga att det bör
finnas ett delat ansvar för Grannsamverkan mellan polis och kommun för
att kunna bevara och utveckla arbetet även på lokal nivå.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samverkan mot brott, Lina Nilsson
Polisen, Linda Edman
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0643

Ägardirektiv Varbergs Bostads AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. fastställa bilagda ägardirektiv för Varbergs Bostads AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs Bostads AB äger och förvaltar cirka 5300 lägenheter och lokaler.
Efterfrågan på hyresrätter är stor i Varberg och i många fall är söktiden
närmare 10 år för att lyckas få en lägenhet hos Varbergs Bostad. För att
underlätta bostadsmarknaden i Varberg har Varbergs Bostad en
investeringsplan på att nyproducera cirka 1 300 lägenheter de kommande
10–20 åren. Det är en omfattande investeringsplan som leder bolaget in i
en helt ny fas, från att ha varit ett mer förvaltande bostadsbolag till att bli
ett producerande bostadsbolag. Det här ställer också nya krav på Varbergs
Bostads verksamhet och ekonomi. Från att i många år haft en stabil
balansräkning kommer nu bland annat tillgångar och långfristiga skulder
att öka mellan åren.
Bolagets kraftiga investeringsbehov kommer att få en stor påverkan på
bolagets ekonomi och det är nödvändigt att förändra ägardirektiven,
framförallt avseende ekonomiska riktlinjer och mål, om dessa investeringar
ska genomföras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 november 2018, § 541.
Beslutsförslag 29 november 2018.
Varbergs Bostads AB 7 mars 2018, § 32.
Varbergs Stadshus AB 27 november 2018, § 29.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0630

Revidering av socialnämndens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. revidera socialnämndens reglemente i enlighet med föreliggande förslag
2. anteckna att revideringen gäller under förutsättning att Riksdagen antar
ny lag om tobak och liknande produkter Prop. 2017/2018:156.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreligger förslag om revidering av socialnämndens reglemente med
anledning av ny lag om tobak och liknande produkter 2017/2018:156.
För att socialnämnden ska kunna handlägga ärenden inom angett område
föreslås en justering av nämndens reglemente i enlighet med nedanstående:
(Tillägg/borttag i SN reglemente § 4 Uppgifter med hänvisning till
författning:)
•

-fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen
(2010:1622) utom i de fall ärende berör socialnämndens
verksamhet

•

-fullgöra kommunens uppgifter enligt tobakslagen (Prop.
2017/2018:156, Ny lag om tobak och liknande produkter)
NY text

•

-utöva tillsyn som åvilar kommunen enligt lag (2009:730)
om handel med vissa receptfria läkemedel. och tillsyn av
handel med tobak enligt tobakslagen (1993:581) samt lag
(2018:424) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Text ska strykas då den omfattas av den nya tobakslagen.

Anledningen till föreslagen förändring är att det i den nya tobakslagen
kommer att ingå en tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Tobaksförsäljning
är för närvarande inte tillståndspliktigt. Lagändringen innebär således en
ny uppgift för kommunen, att utfärda just tillstånd för tobaksförsäljning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 4 december 2018, § 526.
Beslutsförslag 20 november 2018.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Socialnämndens aktuella reglemente.

Övervägande
Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker att fullmäktige beslutar införa
ändringen i socialnämndens reglemente att gälla under förutsättning att
Riksdagen antar ny lagstiftning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2015/0269

Komplettering av riktlinjer för
exploateringsavtal
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. komplettera kommunens riktlinjer för exploateringsavtal med
information om att Inre Trönningenäs utgör ett område för etappvis
utbyggnad och exploateringsersättning ska betalas i enlighet med
beslutsförslag daterat 7 november 2018.
2. godkänna upprättad kalkyl för Trönningenäs programområde och med
bakgrund till denna fastställa en total budget om cirka 40 miljoner
kronor, i 2017 års prisnivå, för all utbyggnad av allmän plats, exklusive
lokalgator.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varberg kommuns riktlinjer för markanvisningsavtal, exploateringsavtal,
förfarande vid försäljning av mark och markanvisningar, antogs av
kommunfullmäktige 21 juni 2016, § 104. Riktlinjerna utarbetades utifrån
nya krav i plan- och bygglagen samt ny lag om kommunala
markanvisningar, där det anges att kommuner som avser att teckna
exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar ska ha antagna
riktlinjer för detta. Syftet med riktlinjerna är att skapa en förutsägbarhet för
exploatörer som verkar eller är intresserade av att verka inom Varbergs
kommun. Riktlinjerna anger även att kommunen ska ha en aktuell
markanvisningsplan som antas av kommunstyrelsen där den andra utgåvan
antogs i november 2018.
Riktlinjerna behöver löpande ses över och revideras utifrån nya
förutsättningar och erfarenheter som dras i exploateringsprocessen.
Kommunen får enligt plan- och bygglagen 6 kap § 42 avtala om ersättning
för redan vidtagna åtgärder i ett exploateringsavtal enbart om detaljplanen
utgör ett steg i en etappvis utbyggnad. Med etappvis utbyggnad avses enligt
förarbetena att detaljplanen är en av flera planer som ingår i arbetet med
att planlägga ett område som omfattas av ett och samma
detaljplaneprogram. Finns inte ett detaljplaneprogram kan det i stället
framgå av kommunens riktlinjer för exploateringsavtal att det är frågan om
en etappvis utbyggnad. I förarbetena framgår även att motsvarande
förhållanden som gäller vid efterhandsbetalning för redan genomförda
investeringar bör gälla även för förskottsreglering av planerade framtida
investeringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Eftersom planläggning och exploatering pågår av områden som har redan
beslutade detaljplaneprogram, såsom Inre Trönningenäs och Bläshammar,
så behöver riktlinjerna innehålla kommunens avsikt och fördelning
avseende finansiering av den etappvisa utbyggnaden i respektive område.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 534.
Beslutsförslag 7 november 2018.
Kommunala riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret ser att tydliga riktlinjer är mycket viktigt för
att möjliggöra finansiering av de allmänna anläggningar som är nödvändiga
för den exploatering som sker och kommer ske i kommunen under en
överskådlig framtid. Genom föreliggande förslag till komplettering av
riktlinjerna skapas dels transparens mot exploatörer gällande
exploateringsersättningens omfattning, dels en rättslig grund för
kommunen att kräva exploateringsersättning.
Programområdet för Inre Trönningenäs är det första steget i att ange
områden som är föremål för etappvis utbyggnad samt att fördela de
förväntade kostnaderna för denna utbyggnad. Samhällsutvecklingskontoret
ser att flera ytterligare områden under 2019 och framåt kommer behöva
kostnadsberäknas och säkras genom tillägg i riktlinjerna. Utöver
kommunala investeringar kan även kommunens medfinansiering av statlig
infrastruktur bli föremål för uttag av exploateringsersättning från
exploatörer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0301

Uppdrag om eventuell konkurrensutsättning av
drift- och anläggningsverksamhet på
fastigheten Getakärr 5:1
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna hamn- och gatunämndens redovisning om uppdrag om
konkurrensutsättning av drift- och anläggningsverksamhet på
fastigheten Getakärr 5:1, kommunfullmäktige 23 maj 2017, § 103, och
anse uppdraget verkställt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2017, § 103, att fastställa strategiskt
styr- och budgetdokument inför mål och budget 2018. I det strategiska
styrdokumentet riktades ett antal uppdrag till kommunens nämnder.
Hamn- och gatunämnden fick tillsammans med kommunstyrelsen i
uppdrag av kommunfullmäktige att senast i juni 2018 utreda en
avetablering av verksamheten på fastigheten Getakärr 5:1, vid nöjesparken,
samt utreda alternativa placeringar av verksamheten. Utredningen ska
också ge svar på vilka delar av ovan nämnda verksamhet som lämpar sig för
konkurrensutsättning. Den verksamhet som anges ovan är delar av hamnoch gatuförvaltningens drift- och anläggningsavdelning.
Kommunstyrelsens förvaltning har i samarbete med bland annat hamn- och
gatuförvaltningen tagit fram en lokaliseringsutredning för drift- och
anläggningsverksamheten på hamn- och gatuförvaltningen. Utredningen i
form av ett åtgärdsval visar på att en ny lokalisering av verksamheten inom
området Östra Träslöv ger många fördelar ur många aspekter. Den
specifika föreslagna placeringen inom Östra Träslöv framgår av
åtgärdsvalsstudien.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 540.
Beslutsförslag 4 december 2018.
Hamn- och gatunämnden 15 oktober 2018, § 106.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Övervägande
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att den genomförda utredningen
är väl utförd och att det sammantaget visar sig väl utrett att det mest
fördelaktiga är att ha ett komplett växthus inom den egna verksamheten.
I den åtgärdsvalsstudie som samhällsutvecklingskontoret genomfört för ny
placering av drift- och anläggningsverksamheten på fastigheten Getakärr
5:1, föreslås att förstudie genomförs för lokaliseringsalternativ Östra
Träslöv samt för Kardanvägen/Trönninge.
Samhällsutvecklingskontoret avser att i separat ärende bereda
förstudieärendet till kommunstyrelsen, i enlighet med gällande
investeringsprocess.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Ks § 260
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Dnr KS 2018/0632

Köp av del av fastigheterna Varberg Porsmad
1:25 och Kulla 2:2
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förslag till avtal, varigenom Varbergs kommun förvärvar
cirka 9 282 kvadratmeter av fastigheterna Varberg Porsmad 1:25 och
Kulla 2:2 för 185 640 kronor
2. kostnaden för förvärvet ska belasta investeringskonto 31220
markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen planerar att sätta belysning på motionsspåret
i Veddige. Spåret går över berörda fastigheter och samtal har förts med
markägarna om avtal för att ordna belysningen. Vid förhandlingarna har
båda markägarna föreslagit att de vill sälja marken istället för att belasta
fastigheten med servitut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 546.
Beslutsförslag 27 november 2018.
Förslag till avtal.
Karta.

Övervägande
Genom markförvärvet får kommunen full rådighet över området där
motionsspåret finns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
Säljarna

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 261

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18
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Dnr KS 2018/0636

Fastighetsköp - Knutsböke 1:1 och 1:15
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. inte ha något att erinra mot Varbergs Fastighets ABs förvärv av
Knutsböke 1:1 och Knutsböke 1:5.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs Fastighets ABs styrelse har beslutat att utöka fastighetsbeståndet
med ytterligare två fastigheter, Knutsböke 1:1 och Knutsböke 1:15, under
förutsättning att kommunfullmäktige inte har något att invända mot köpet.
Fastigheterna ligger i direkt anslutning till bolagets redan ägda fastigheter i
Åkulla, Knutsböke 1:3, Knutböke 1:12, Knutsböke 1:13, Knutsböke 1:14 och
Knutsböke 1:17. Köpet är en del i att ha långsiktig rådighet över området
och att kunna bidra till att utveckla detta. Skidalliansens verksamhet är
exempel på en aktör som är aktiv i området. Antalet sålda dagskort ökar för
varje år, genom snötillverkning säkerställer de halländsk vinter och är i
utvecklingsbehov som är beroende av de aktuella fastigheterna.
Enligt Varbergs Fastighets AB ägardirektiv, antaget av kommunfullmäktige
19 september 2017, § 145, är föremålet för bolagets verksamhet att inom
Varbergs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter
eller tomträtter med affärs- och kontorslägenheter samt fastigheter som är
viktiga ur ett kommunalt perspektiv.
Vidare ska bolaget bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning
innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller
annars av större vikt.
Köpesumman för aktuella fastigheter har grund i tre stycken oberoende
värderingar, vilka har ett genomsnittsvärde om 11 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 547.
Beslutsförslag 23 november 2018.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret bedömer att ärendet bör lämnas till
kommunfullmäktige då det är av strategisk betydelse och därmed
principiell betydelse enligt bolagets ägardirektiv.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

18

Fastighetsförvärvet innebär att kommunen, genom dess bolag, säkrar mark
för utvecklingen av Åkulla friluftsområde i den riktning som Varbergs
Fastighets AB arbetat utifrån sedan 2017. Utvecklingen ses som positiv då
den bidrar till en levande landsbygd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Ks § 262
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Dnr KS 2018/0598

Åtgärdsval Skällinge Räddningsstation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. starta åtgärdsval gällande Skällinge räddningsstation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänst Väst har idag ett antal räddningsstationer att utgå ifrån.
En utredning gjordes 2012 som beskrev status på anläggningarna och
förslag på åtgärder. Av dessa är nu Tvååkers räddningsstation under
uppbyggnad och Varbergs räddningsstation kommer att byggas om med
start 2019.
Skällinge Räddningsstation är i stort behov av underhåll, och
serviceförvaltningen har gjort åtgärder för att klara det närliggande behovet
såsom omklädningsplatser för dam.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 536.
Beslutsförslag 6 november 2018.
Lokalutredning Skällinge Räddningsstation.

Övervägande
Skällinge räddningsstation är den räddningsstation som anses vara i sämst
skick av de som återstår att åtgärda. I åtgärdsvalet ingår att säkerställa
statusen på lokalerna för att säkerställa att det är ett nybyggnadsalternativ
som är den bästa lösningen. Om så är fallet ingår även att titta på tomt i
närmiljö till Skällinge – i dagsläget finns det en tomt i kommunens ägo som
anses kunna vara rätt i storlek, men det ingår i åtgärdsvalet att fastställa om
tomten kan vara lämplig för ändamålet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Räddningstjänst Väst

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Ks § 263

20

Dnr KS 2018/0599

Åtgärdsval Värö Räddningsstation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. starta åtgärdsval gällande Värö räddningsstation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänst Väst har idag ett antal räddningsstationer att utgå ifrån.
En utredning gjordes 2012 som beskrev status på anläggningarna och
förslag på åtgärder. Av dessa är nu Tvååkers räddningsstation under
uppbyggnad och Varbergs räddningsstation kommer att byggas om med
start 2019.
Värö Räddningsstation är i stort behov av underhåll, och
serviceförvaltningen har gjort åtgärder för att klara det närliggande behovet
såsom omklädningsplatser för dam.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 535.
Beslutsförslag 6 november 2018.
Lokalutredning Värö Räddningsstation.

Övervägande
I åtgärdsvalet ingår att säkerställa statusen på lokalerna som underlag för
start av förstudie. En del reinvesteringar är redan gjorda för att täcka in det
närliggande behovet, såsom omklädningsrum för damer, men ytterligare
åtgärder behövs för att ha en fungerande verksamhet i lokalerna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Räddningstjänst Väst

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Ks § 264
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Dnr KS 2018/0633

Anhållan om nytt företagsnamn för Varberg
Event AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna att Varberg Event AB genomför föreslaget namnbyte till
Arena Varberg AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varberg Event AB har till fullmäktige inkommit med anhållan om att
ägaren godkänner bolagets önskemål om att få byta företagsnamn från
Varberg Event AB till Arena Varberg AB. Beslut om detta fattades i
styrelsen 7 november 2018.
Enligt bolaget har införandet av samlingsnamnet och varumärket Arena
Varberg mottagits mycket positivt av deras kunder och intressenter, varvid
det blivit tydligt att ett formellt namnbyte på själva bolaget också bör ske.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 4 december 2018, § 527.
Beslutsförslag 22 november 2018.
Anhållan om nytt företagsnamn för Varberg Event AB, daterad 21
november 2018.

Övervägande
Kommunstyrelsens förvaltning är av uppfattningen att ett formellt
namnbyte på bolaget är en logisk konsekvens av lanseringen av varumärket
Arena Varberg och att det samtidigt lär bidra till ökad tydlighet mot kunder
och intressenter.
Efter godkännande av fullmäktige genomförs registrering hos Bolagsverket
i Sundsvall.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Ks § 265
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Dnr KS 2018/0641

Medborgarlöfte 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Medborgarlöfte Varbergs kommun 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Polisen använder sig i sin styrmodell av medborgarlöften. Medborgarlöften
har syftet att polisen och kommunen tillsammans ska skapa aktiviteter som
kan resultera i större trygghet hos medborgarna. Detta är tredje året
medborgarlöftet tas fram och sedan förra året är det förutom polisen och
kommunen även Region Halland via Varbergsnämnden som står bakom
satsningen.
Medborgardialoger har visat att invånare i Varberg har en önskan om att
polisen tillsammans med kommunen och regionen förebygger stöldbrott.
Det är framförallt cykelstölder som är vanligt förekommande. Cykelstölder
leder både till otrygghet och en risk för försämring av folkhälsan, då
cykelanvändandet och därmed vardagsmotionen kan minska vid oro för
stöld. Mer bilkörning påverkar dessutom miljön negativt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 549.
Beslutsförslag 28 november 2019.
Medborgarlöfte Varbergs kommun 2019.

Övervägande
Kommunkansliet ser det som mycket positivt att kommunens och polisens
samarbete stärks ytterligare. Det är viktigt att utifrån medborgardialogerna
agera på det som medborgarna framhåller i dessa, och medborgarlöftet är
ett bra exempel på hur kommunen har tagit tillvara på den typen av åsikter
och synpunkter.
I medborgarlöftet framgår det tydligt vem som ansvarar för vilken aktivitet,
vilket är viktigt för att arbetet ska fortlöpa effektivt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Polisen
Folkhälso- och trygghetsrådet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Ks § 266
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Dnr KS 2018/0216

Redovisning av verkställda beslut - november
2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna redovisning av verkställda uppdrag samt förslag på uppdrag
att avskriva, enligt Verkställda uppdrag, 28 november 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Som ett led i kommunens interna uppföljning och kontroll har
kommunkansliet sammanställt samtliga uppdrag som kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller arbetsutskottet gett och som har verkställts. Bilagt
finns även förslag på ett fåtal ärenden som av olika anledningar bör
avskrivas.
Sex uppdrag har verkställts sedan senaste rapporteringen i maj 2018. Fem
uppdrag föreslås avskrivas. Även en motion har verkställts sedan senaste
rapporteringen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 533.
Beslutsförslag 28 november 2018.
Verkställda uppdrag 28 november 2018.
Pågående uppdrag 28 november 2018.

Övervägande
Kommunkansliet anser att bilagda uppdrag har verkställts eller bör
avskrivas, och föreslår därmed kommunfullmäktige att göra detsamma.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Ks § 267
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Dnr KS 2018/0603

Fullmakt för kommundirektören 2019-2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. befullmäktiga kommundirektör Carl Bartler eller den han i sitt ställe
vid ett eller flera tillfällen förordnar att
 i alla de fall, då kommunens rätt ifrågakommer vid samtliga
över och underdomstolar, exekutionssäten och övriga
myndigheter väcka, utföra, fullfölja och bevaka kommunens
talan
 jämväl utom domstol vid alla de tillfällen då kommunens rätt
kan vara ifråga, densamma iaktta och bevaka
 å kommunens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av varje
slag
 i inträffade konkurser utföra och bevaka kommunens talan
och utöva dess rösträtt
 i mål och ärenden vari Bartler eller någon av honom förordnat
ombud, med stöd av denna fullmakt, fört kommunens talan,
uppbära, motta och kvittera alla kommunens tillkommande
medel samt värde- och andra handlingar
 anta eller förkasta förlikning i nyss benämnda mål och
ärenden
2. utdrag ur kommunstyrelsens protokoll ska gälla som fullmakt från
och med 1 januari 2019 intill 2022 års utgång.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ger kommundirektören eller den han sätter i sitt ställe
rätt att företräda Varbergs kommun på så vis som framgår ovan.
Fullmakten gäller från och med 1 januari 2019 intill 2022 års utgång.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 4 december 2018, § 524.
Beslutsförslag 7 november 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Carl Bartler
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

Ks § 268
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Dnr KS 2018/0604

Fullmakt för kommunjuristerna 2019-2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. befullmäktiga kommunjuristerna Lisa Holmdahl Pedersen och Torbjörn
Alfredsson eller den de i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar
att
 i alla de fall, då kommunens rätt ifrågakommer vid samtliga över
och underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter
väcka, utföra, fullfölja och bevaka kommunens talan
 jämväl utom domstol vid alla de tillfällen då kommunens rätt kan
 vara ifråga, densamma iaktta och bevaka
 å kommunens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av varje slag
 i inträffade konkurser utföra och bevaka kommunens talan och
utöva dess rösträtt
 i mål och ärenden vari Holmdahl Pedersen, Alfredsson eller
någon av dem förordnat ombud, med stöd av denna fullmakt, fört
kommunens talan, uppbära, motta och kvittera alla kommunens
tillkommande medel samt värde- och andra handlingar
 anta eller förkasta förlikning i nyss benämnda mål och ärenden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ger kommunjuristerna Lisa Holmdahl Pedersen och
Torbjörn Alfredsson eller den de sätter i sitt ställe rätt att företräda
Varbergs kommun på så vis som framgår ovan. Fullmakten gäller från och
med 1 januari 2019 intill 2022 års utgång.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 4 december 2018, § 525.
Beslutsförslag 7 november 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Lisa Holmdahl Pedersen
Torbjörn Alfredsson
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 269

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18
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Dnr KS 2016/0477

Svar på motion om införande av sex timmars
arbetsdag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om införande av sex timmars arbetsdag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Edlund (MP) och Ewa Klang (S) föreslår bifall till motionen.
Jana Nilsson (S) och Anne Tano (S) föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Ingmarie Carlsson (V) och Lars-Åke Erlandsson (V) lämnade 9 oktober
2016 en motion där de yrkar på att försöksverksamhet med sex timmars
arbetsdag med bibehållen lön utreds och införs under minst ett år på två av
socialförvaltningens avgränsade arbetsplatser. Under försöksperioden ska
jämförelser kontinuerligt göras med likvärdiga arbetsområden för att påvisa
vilka effekter försöket innebär.
Motionärerna menar att det är dags att ta nästa steg inom arbetslivet,
förkortning av arbetstiden till sex timmar med bibehållen lön. Flera
kommuner har genomfört eller genomför försök med en förkortad
arbetstid. Motionärerna menar även att effekterna man sett av detta är en
stigande arbetstillfredsställelse och en sjunkande sjukfrånvaro. Andra
effekter man sett är att det är lättare att rekrytera medarbetare.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 544.
Beslutsförslag 29 oktober 2018.
Arbetsutskottet 28 november 2017, § 313.
Personalutskottet 24 april 2017, § 26.
Socialnämnden 23 mars 2017, § 44.
Motion inkommen 11 oktober 2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18
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Övervägande
I beslutsförslaget från april 2017 beskriver personalkontoret att det finns
ytterst lite forskning som kartlagt sambanden mellan arbetstidsförkortning
och hälsa på ett systematiskt sätt. Definitioner vad gäller hälsa skiljer sig
också åt mellan olika debattörer och forskare. Det går inte med säkerhet att
påvisa några som helst betydande effekter av hur en reduktion av
arbetstiden påverkar hälsa och välbefinnande rent medicinskt, men att det
går att se positiva effekter för arbetstagarnas egna upplevda hälsa och
välbefinnande. Utifrån vad forskningen i dag säger om arbetstidsreformers
påverkan på hälsan kan man sluta sig till att varken sänkningar av
arbetstiden eller andra typer av arbetstidsmodeller gör människor friskare,
däremot kan de leda till att individen mår bättre.
De försök om införande av sex timmars arbetsdag som har genomförts i
några svenska kommuner visar att sambanden är komplexa och att det är
svårt att dra några tydliga slutsatser från försöken.
Socialnämnden har i sitt yttrande över motionen belyst såväl
verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser och de insatser som
redan idag görs för medarbetares hälsa och arbetsmiljö. De positiva effekter
som kan antas inträda med sex timmars arbetsdag, måste sättas i relation
till framtida kompetensbehov, de insatser som redan genomförs för att
bidra till en bättre arbetsmiljö, påverkan för de personer som har
insatsbehov samt kostnaderna för genomförande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 270

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18
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Dnr KS 2018/0231

Svar på motion om gode mäns ersättning om
huvudmannen dör
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om gode mäns ersättning om huvudmannen dör.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Jeanette Qvist (S) har lämnat en motion om gode mäns ersättning om
huvudmannen dör. Motionären vill uppmärksamma att det kan uppstå
problem för gode män att få betalt om huvudmannen avlider och menar att
det har förekommit att kommuner inte sett sig tvingade att gå in och betala
gode mäns ersättning i de fall dessa nekats betalning från huvudmannens
dödsbo. Motionären vill att kommunen tar ansvar för årsersättningen till
gode män även om huvudmannen avlider.
Motionen har skickats på remiss till överförmyndarnämnden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 545.
Beslutsförslag 2 november 2018.
Överförmyndarnämnden 18 juni 2018, § 133.
Kommunfullmäktige 17 april 2018, § 64; Kommunfullmäktige beslutar
remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 17 april 2018.

Övervägande
Överförmyndarnämnden framför i sitt remissvar att nämnden är en
självständig myndighet som ensam beslutar om arvode och ersättning samt
om vem som ska betala dessa kostnader.
Överförmyndarnämnden beslutar i enlighet med gällande lag och
rättspraxis. Nämnden har inte erfarit att det inneburit att ställföreträdare i
kommunen blivit utan arvode eller ersättning. Som föräldrabalken
föreskriver beslutar nämnden om att kommunen ska betala arvode i de fall
dödsboets medel inte räcker till.
Beslut om arvode eller ersättning till gode män och förvaltare utgör en
begäran om ersättning eller en ”faktura” för dödsboet. Det är inte så att
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-12-18

29

dödsboet kan välja att inte betala den. Om så görs kan begäran gå till
indrivning genom Kronofogden, precis som övriga fakturor som dödsboet
har att betala.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0291

Svar på motion om ny cykelbana mellan
Löftaskog/Kärra och Frillesås
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att arbetet påbörjats med att
ta fram en ny regional cykelplan för Halland
2. i samband med att den nya regionala cykelplanen tas fram,
särskilt lyfta frågan om cykelväg mellan Löftabro och Väröbacka
med hänvisning till den nya stationen samt behov av cykelväg för
skola och arbetspendling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) och Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag.
Olle Hällnäs (SD) föreslår bifall till motionen.

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

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har kommit in med motion om byggnation av ny
cykelbana mellan Löftaskog/Kärra och Frillesås i norrgående riktning längs
väg 845. Väg 845 mellan Löftaskog och Frillesås upplevs otrygg för cyklister
och fotgängare på grund av avsaknad av gång- och cykelväg längs sträckan i
kombination med höga hastigheter bland fordonstrafiken.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 542.
Beslutsförslag 25 oktober 2018.
Hamn- och gatunämnden 17 september 2018, § 98.
Motion inkommen 17 maj 2018.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret har nyligen tagit fram en fördjupad
översiktsplan för norra kusten som sträcker sig från Tångaberg i syd till
Löftaskog i norr. Den nordvästra delen av kommunen är på flera sätt
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attraktiv för kommande utveckling och flera nya platser för potentiella
bostäder och verksamheter identifierades. Även en tågstation har
föreslagits i Väröbacka vilket ytterligare skulle öka attraktiviteten i området.
I den fördjupade översiktsplanen har en ny gång- och cykelväg inom
Löftaskog föreslagits.
Trafikverket är väghållare för väg 845 som sträcker sig mellan bland annat
Frillesås och Löftaskog. Det är Trafikverket som är ansvariga för planering
och utbyggnad av gång- och cykelvägar längs med vägen.
Samhällsutvecklingskontoret delar hamn- och gatunämndens uppfattning
att det är mycket positivt med tillkomst av fler gång- och cykelvägar på
landsbygden utifrån uppsatta mål om att öka andelen hållbara resor i hela
kommunen. Region Halland arbetar under hösten 2018 med att ta fram en
ny regional cykelplan. Varbergs kommun har bjudits in att delta i projektet
och kommer även få insyn i prioriteringen av objekt. I samband med detta
ses Varbergs kommuns framtida behov av nya gång- och cykelvägar över.
Avvägningar och prioriteringar sker därmed utifrån en samlad bedömning.
Samhällsutvecklingskontoret anser, likt hamn- och gatunämnden, att det är
lämpligt att prioritering av objekt sker i samband med framtagandet av den
nya regionala cykelplanen för att alla gång- och cykelvägar ska bedömas på
ett likvärdigt sätt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0367

Svar på motion om ny cykelbana mellan
Frillesås och Väröbacka, väg 845
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att arbetet påbörjats med att ta fram
en ny regional cykelplan för Halland
2. i samband med att den nya regionala cykelplanen tas fram, särskilt lyfta
frågan om cykelväg mellan Löftabro och Väröbacka med hänvisning till
den nya stationen samt behov av cykelväg för skola och arbetspendling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) har kommit in med motion om att snarast
bygga en separat gång- och cykelväg mellan Stråvalla och Löftabro med
anslutning till den befintliga gång- och cykelvägen vid Löftabro samt att
även fortsätta bygga en separat gång- och cykelväg från Stråvalla strandväg
till Värö skolväg längs väg 845.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 543.
Beslutsförslag 25 oktober 2018.
Hamn- och gatunämnden 17 september 2018, § 99.
Motion inkommen 19 juni 2018.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret har nyligen tagit fram en fördjupad
översiktsplan för Norra kusten som sträcker sig från Tångaberg i syd till
Löftaskog i norr. Den nordvästra delen av kommunen är på flera sätt
attraktiv för kommande utveckling och flera nya platser för potentiella
bostäder och verksamheter identifierades. Även en tågstation har
föreslagits i Väröbacka vilket ytterligare skulle öka attraktiviteten i området.
I den fördjupade översiktsplanen har en ny gång- och cykelväg inom
Löftaskog föreslagits.
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Trafikverket är väghållare för väg 845 som sträcker sig mellan bland annat
Frillesås och Väröbacka. Det är Trafikverket som är ansvariga för planering
och utbyggnad av gång- och cykelvägar längs med vägen.
Samhällsutvecklingskontoret delar hamn- och gatunämndens uppfattning
om att det är mycket positivt på tillkomst av fler gång- och cykelvägar på
landsbygden utifrån uppsatta mål om att öka andelen hållbara resor i hela
kommunen. Region Halland arbetar under hösten 2018 med att ta fram en
ny regional cykelplan. Varbergs kommun har bjudits in att delta i projektet
och kommer även få insyn i prioriteringen av objekt. I samband med detta
ses Varbergs kommuns framtida behov av nya gång- och cykelvägar över.
Avvägningar och prioriteringar sker därmed utifrån en samlad bedömning.
Samhällsutvecklingskontoret anser, likt hamn- och gatunämnden, att det är
lämpligt att prioritering av objekt sker i samband med framtagandet av den
nya regionala cykelplanen för att alla gång- och cykelvägar ska bedömas på
ett likvärdigt sätt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr 2018/0248

Tillsättande av förvaltningschef för
serviceförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anställa John Nilsson, 650119, som förvaltningschef för
serviceförvaltningen med omedelbar verkan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Rekrytering till tjänsten som förvaltningschef för serviceförvaltningen har
pågått under hösten. John Nilsson har varit tillförordnad förvaltningschef
sedan februari 2018 och anställs nu som tills vidare förvaltningschef för
serviceförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr 2018/0245

Förlängning av tillförordnande som
samhällsutvecklingsdirektör
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. förlänga Ulf Hofstedts förordnande som tillfällig
samhällsutvecklingsdirektör till 31 mars 2019 eller till dess att en ny
chef anställs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ny samhällsutvecklingsdirektör är ännu inte anställd, och Ulf Hofstedts
nuvarande tillförordnande behöver därför förlängas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ks § 275

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden
28 november 2018 – 18 december 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Dnr KS 2018/0005-193
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 20 november 2018 om
yttrande över ansökan om bygglov för plank, Getakärr 3:35.
Dnr KS 2018/0014-18
Markförvaltarens delegeringsbeslut 13 november 2018 om överlåtelse
av arrenderätt, del av Getakärr 5:62.
Dnr KS 2018/0635-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut 27 november 2018
om svar på remiss – Stålsäkerhetsmyndighetens förslag till
avgiftsnivåer 2019 samt förordningsändringar enligt förordning
(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten,
M2018/02502/Ke.
Dnr KS 2018/0406-3
Ekonomidirektörens delegeringsbeslut 29 november 2018 om
ekonomikontorets delegeringsärenden 2018.
Dnr KS 2018-0642-2
Markförvaltarens delegeringsbeslut 7 december 2018 om överlåtelse
av arrenderätt inom del av Bua 10:248.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 276

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 28 november 2018 –
18 december 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2018/0533-4
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 21 november 2018 till kommunens
revisorer om Granskning av drift och skötsel av anläggningar och
samverkan med föreningsliv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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