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Dnr KS 2019/0385

Tidplan för arbetet med Budget 2021 och
långtidsplan 2022-2025
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. fastställa Tidplan för arbetet med Budget 2021 och långtidsplan 20222025 med ändringen att budgetberedningen blir 15-16 september 2020
istället för 16-17 september 2020 och att planeringsdagen blir 31 januari
2020 istället för 30 januari 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Budgetprocessen är den årliga process genom vilken fullmäktige beslutar
om mål och uppdrag samt fördelar resurser till nämnderna. Tidplanen
beskriver processens olika steg, anger när olika aktiviteter sker och vem
som deltar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 augusti 2019, § 312.
Beslutsförslag 29 juli 2019.
Tidplan för arbetet med Budget 2021 och långtidsplan 2022-2025.

Övervägande
Budgetprocessen ska stödja kommunens styrmodell, bidra till ett
långsiktigt förhållningssätt och en god ekonomisk hushållning, där såväl
mål för verksamheten som finansiella mål uppnås. Enligt föreslagen tidplan
tydliggörs mål, uppdrag och ekonomiska ramar för år 2021 genom
kommunstyrelsens beslut om ”Planeringsförutsättningar inför budget
2021” i april månad. Budgetberedningens arbete under hösten kan därmed
ha ett mer långsiktigt perspektiv och fokusera på åren 2022-2025. Arbetet
resulterar i en budget för nästkommande år samt plan för därefter
kommande fyra år, vilken fullmäktige beslutar om i november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och styrelser
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0370

Undertecknande av handlingar avseende bankoch plusgiro med mera 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bemyndiga Malin Ung, Jens Otterdahl Holm, Marianne Klang, Agneta
Gustafsson, Christina Bengtsson, Lukas Skoglund, Annika Ericsson,
Stefan Tengberg och Fredrik Andreasson att två i förening på
kommunens vägnar underteckna anvisningar av kommunens bank- och
plusgiroräkningar, kvitteringar eller överlåtelser av och till kommunen
eller någon av dess nämnder eller styrelser ställda checkar,
postremissväxlar, plusgiro och postanvisningar samt andra
värdeförseelser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att ekonomiadministratör Lukas Skoglund och finansekonom Fredrik Andreasson har anställts på ekonomikontoret, föreslås
dessa läggas till på listan över personer som har rätt att två i förening på
kommunens vägnar underteckna anvisningar av kommunens bank- och
plusgiroräkningar med mera.
Med anledning av att Kerstin Norman och Merja Olmedo lämnat sina
uppdrag som ekonomiadministratör respektive finansekonom föreslås att
de tas bort från listan av personer som har rätt att två i förening på
kommunens vägnar underteckna anvisningar av kommunens bank- och
plusgiroräkningar med mera.
Ärendet ersätter tidigare beslut från kommunstyrelsen 13 juni 2017, § 351.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 augusti 2019, § 320.
Beslutsförslag 9 juli 2019.

Övervägande
För att ekonomikontorets arbete ska kunna utföras på ett effektivt sätt är
det viktigt att ett flertal personer har rätt att två i förening underteckna aviseringar av kommunens bank- och plusgiroräkningar med mera.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret;ST

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0370

Undertecknande av handlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil – eller
vid dennes förfall kommunstyrelsens 1a vice ordförande Christofer
Bergenblock, eller kommunstyrelsens 2a vice ordförande Jana Nilsson
– att med kontrasignation av endera kommundirektör Carl Bartler,
ekonomidirektör Stefan Tengberg, personaldirektör Kristina Taremark,
näringslivsdirektör Martin Andersson, samhällsutvecklingsdirektör
Josefin Selander, kanslichef Josefin Winnfors eller kommunjuristerna
Lisa Holmdahl Pedersen och Torbjörn Alfredsson underteckna
handlingar å Varbergs kommuns vägnar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förteckningen ska regelbundet ses över i anslutning till
personalförändringar, sedan senaste beslutet 29 januari 2019 har ny
samhällsutvecklingsdirektör samt kanslichef anställts.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 augusti 2019, § 308.
Beslutsförslag 4 juli 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Namngivna personer i beslutet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0285

Ansökan om bidrag 2020, Bris region väst
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja Bris Region Väst ett bidrag på 50 000 kronor för år 2020
2. kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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
verksamheten 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 arbetar med digitala kanaler och möter barn och unga på deras egna
arenor och erbjuder ett tillgängligt stöd utifrån barnets behov. Under 2017
hade Bris 28 415 samtal med barn och unga i hela Sverige via chatt, mejl
och telefon, där chatt och mejl stod för 73 % av kontakterna. 36 % av
samtalen handlar om psykisk ohälsa.
2016 startades Bris nätverk som är en mötesplats för barnrättsfrågor.
Nätverket samlar 3 700 personer från olika delar av samhället, kommun,
landsting och civilsamhälle för att utbyta erfarenheter och få fortbildning.
Bris Region Väst ansöker om verksamhetsbidrag från Varbergs kommun på
140 000 kronor för 2020.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 augusti 2019, § 296.
Beslutsförslag 10 juni 2019.
Ansökan om bidrag 2020, Bris Region Väst.

Övervägande
Kommunstyrelsen har under flera år beviljat bidrag till Bris Region Väst. År
2019 var bidraget 50 000 kronor. Kommunkansliet föreslår att Bris Region
Väst får 50 000 kronor i bidrag år 2020 och att kostnaden tas ur
kommunstyrelsens konto för ofördelade medel 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Bris region Väst
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0293

Antagande av nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Hunnestad
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. inrätta verksamhetsområde för VA bestående av fastigheterna
Blixtorp 1:7, 1:8, 1:10, 1:11, 1:14, del av 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:23, 3:9,
Hunnestad: 5:13, 5:21, 5:22, 6:12, 6:16, 6:18, 9:10, 9:14, 9:19, 9:20, 9:21,
9:22, 10:12, 10:18, 11:6, 11:13, 11:25, 11:27, 12:3, 12:4, 12:5, 12:6, 12:7,
12:8, 12,9, 13:3, 14:4, 14:5, 14:6, 14:9, 14:10, 15:7, 16:5, 16:6, 16:7, 16:8,
16:9, 16:10, 16:11, 6:12, 16:18, 16:19, 16:20, 16:21, 17:2, 17:3, 17:4, 17:5,
22:1 samt Hunnestad del av: 5:24, 6:8, 7:24, 9:9, 9:10, 10:16, 12:1, 13:1,
14:2, 14:7, 15:8, 16:2, 16:13, 16:16, S:1, S:8, S:13, S:14, S:15, på sätt som
framgår av bilaga A.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I slutet av år 2013 begärde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i ett meddelande svar från VIVAB gällande vilka utbyggnadsplaner VA-huvudmannen har för allmänt vatten och avlopp med mera i och omkring Hunnestad
by. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömde situationen för den enskilda vattenförsörjningen som otillfredsställande.
Efter flertal utredningar bestämde sig VIVAB för att planera för utbyggnad
av vatten och spillvatten i området. Då det fanns stor osäkerhet kring kommande byggnation i området blev projektet avstannat i avvaktan på ortsutvecklingsstrategin som togs fram för området. Ortsutvecklingsstrategin
vann laga kraft 18 december 2018.
VA-utbyggnadsplanen har varit vägledande för utformningen av föreslaget
verksamhetsområde. VIVAB:s kommer att förse boende och verksamheter i
Hunnestad med hållbara vattentjänster. Tjänsterna kommer att bidra till
att minska påverkan på närmiljön då flera egna spillavlopp i området kommer att kopplas bort. Varbergs Vatten AB:s egna markbädd som idag tar
hand om spillavloppet från Mångleberg kommer att kopplas bort och således minskas även den egna påverkan på närmiljön för Hunnestad.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 augusti 2019, § 295.
Beslutsförslag 10 juni 2019.
Varberg Vatten AB 26 februari, § 26.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Karta bilaga A.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0609

Antagande av ortsutvecklingsstrategi,
Framtidens Gödestad
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta ortsutvecklingsstrategi Framtidens Gödestad, daterad augusti
2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 27 juni 2017 näringslivs- och destinationskontoret,
tillsammans med samhällsutvecklingskontoret, i uppdrag att ta fram
ortsutvecklingsstrategier för kommunens mindre orter som tidigare
omfattades av fördjupade översiktsplaner från 1990.
Ortsutvecklingsstrategier är ett försök att hitta en ny typ av
planeringsunderlag och utvecklingsprocess för kommunens mindre orter
som omfattas av föråldrade och inte tillräckligt vägledande
planeringsunderlag, samt att ta tillvara lokala initiativ och drivkrafter för
utvecklandet av en levande landsbygd. Ortsutvecklingsstrategier blir ett
vägledande planeringsunderlag för såväl intern som extern dialog angående
utvecklingen för respektive ort. En av de första orterna som har valts för
detta arbetssätt är Gödestad.
Ortsutvecklingsstrategin för Gödestad är framtagen av en arbetsgrupp
bestående av politiker och tjänstemän från kommunen samt representanter
från bygden. Under framtagandet av strategin har det, utöver möten med
arbetsgruppen, skett en byapromenad och ett stormöte dit alla invånare i
Gödestad bjöds in.
Ortsutvecklingsstrategin består av tre delar. Inledningsvis har ortens
förutsättningar för utveckling sammanställts i en faktadel. Därefter har en
sammanfattande analys gjorts av ortens styrkor, utmaningar och
förbättringspotential. I den sista delen anges inriktningen för framtidens
Gödestad, samt förslag på åtgärder för att nå dit.
Under framtagandet av strategin har avstämningar skett med den politiska
styrgruppen (KSAU), tjänstemannastyrgruppen (STYRSAM), arbetets

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-08-27
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referensgrupp samt med övriga berörda. Ortsutvecklingsstrategin har
under perioden mars-maj 2019 skickats på remiss till berörda nämnder och
bolag samt till Länsstyrelsen. Ortsutvecklingsstrategin har bearbetats
utifrån inkomna remissynpunkter och föreslås nu antas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 augusti, § 317.
Beslutsförslag 5 juli 2019.
Framtidens Gödestad, förslag till ortsutvecklingsstrategi,
antagandehandling augusti 2019.
Samrådsredogörelse, 2 juli 2019.

Övervägande
Gödestad har med sin lantliga karaktär på en höjd omgiven av
jordbruksland, närhet till kollektivtrafikstråk och stadsnära läge, goda
förutsättningar för utveckling. Orten har en positiv befolkningsutveckling,
en ung medelålder, ett stort lokalt engagemang med många aktiviteter för
bygdens invånare. Det finns en efterfrågan på mindre lägenheter
framförallt för att den äldre generationen som önskar stanna på orten.
Mindre lägenheter skulle komplettera befintligt bostadsutbud, vilket i
dagsläget domineras av villabebyggelse.
De största utmaningarna inom orten är utbyggnaden av VA-lösningar,
vilket är en förutsättning för att orten ska kunna växa med ny bebyggelse.
Ytterligare utmaningar är att knyta samman orten som idag är spridd på
båda sidor av väg 153. Vägen utgör en barriär i orten, vilket försvårar för en
sammanhållen bebyggelse samtidigt som den innebär trafikfarliga passager.
Andra barriärer för ortens utveckling är det vägreservat som går norr om
Gödestad, där en förbifart är planerad i kommunens översiktsplan.
Ytterligare en fråga som måste beaktas när orten växer är ianspråktagande
av värdefull jordbruksmark.
Ansvaret för föreslagna åtgärder i ortsutvecklingsstrategin fördelas
på olika aktörer. Vissa åtgärder ansvarar kommunen för att genomföra och
följa upp, medan andra åtgärder faller under Byalagets eller övriga externa
parters ansvar. Vissa åtgärder föreslås att genomföras tillsammans.
När ortsutvecklingsstrategin har antagits ansvarar kommunstyrelsen för att
följa upp genomförandet av föreslagna åtgärder. Åtgärder som berör olika
nämnders verksamhet och ekonomi kommer att kostnadsberäknas, prövas
och prioriteras inom respektive nämnd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0149

Köpeavtal gällande Alunskiffern 1, för
ändamålet hyres- och bostadsrättslägenheter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna köpeavtal för fastigheten Alunskiffern 1, undertecknat av
köparen 12 augusti 2019
2. ge kommunstyrelsen delegation att godkänna överlåtelse av avtalet till
bolag inom koncernen.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt ovan,
1. delegera till kommundirektören att godkänna överlåtelse av avtalet till
bolag inom koncernen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Jäv
Jana Nilsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen och Varberg Vårdboende AB har ingått avtal för markanvisning
26 maj 2015, gällande exploatering av fastigheten Alunskiffern 1.
Exploateringen innebär en utökning av fastigheten för att byggnation av
vård- och omsorg, hyresrätter och bostadsrätter ska kunna genomföras.
Kommunen har tagit fram ny detaljplan för området vilken vann laga kraft
2 februari 2018. Detaljplanen innehåller också ett naturområde som
kommunen håller på att bygga ut.
Varberg Vårdboende AB har ansökt om bygglov för ett av flerbostadshusen
inom fastigheten med redovisning av parkeringsutrymmen för båda
byggnaderna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 augusti 2019, § 314.
Beslutsförslag 8 augusti 2019.
Köpeavtal.
Markanvisningsavtal.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-08-27

11

Övervägande
Varberg Vårdboende AB har förvärvat fastigheten Alunskiffern 2 den 15
mars 2019, avstyckad från Alunskiffern 1, för uppförande av vård- och
omsorgsboende och trygghetslägenheter. Byggnationen har påbörjats.
Eftersom Varberg Vårdboende AB har för avsikt att bygga andra bostäder i
anslutning till äldreboendet, utnyttjas området effektivt vilket
överensstämmer med kommunens önskan om att förtätning med blandat
boende uppfylls.
En värdering av exploateringen på fastigheten har gjorts av NAI Svefa.
Värdeutlåtandet har bedömts till 950 kr/kvm BTA för hyresrätter, 1 950
kr/kvm BTA bostadsrätter. Ersättningen ska räknas upp med index.
Överlåtelse av köpeavtalet kan ske till bostadsrättsföreningen Glimmervyn
Norra. Om detta sker har kommundirektören behörighet att godkänna
detta på delegation från kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0162

Förstudierapport lokalanpassning Kyrkskolan
Tvååker
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna beräknad investeringskostnad inklusive inventarier om
7 500 000 kronor med genomförande 2019 och 2020.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt ovan,
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att omgående
beställning till Varbergs Fastighets AB för genomförande.

lägga

Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna framtagen förstudierapport avseende lokalanpassning av
Kyrkskolan i Tvååker.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C), Linda Berggren (S) och Lena Språng (C)
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Många av ungdomarna i Tvååker bor utanför tätorten och tar sig till och
från skolan med skolskjuts eller buss. Befintlig ungdomsgård ligger en bra
bit från skolan och avståndet är ett problem då många ungdomar inte kan
gå dit eftersom de då riskerar att missa sin hemtransport. Nuvarande
ungdomsgård har lokaler som inte är optimala, varken ytmässigt, tekniskt
eller logistiskt. Det är problem med klimatet i byggnaden och det är svårt
att göra insatser i inne- och utemiljön. Vindsplan och källarplan har
begränsningar för utrymning vilket gör att de inte kan användas för
verksamheten. Verksamheten är därför i behov av större, mer
ändamålsenliga och öppnare ytor för sin verksamhet. Redan när förstudien
gjordes för om- och utbyggnation av Bosgårdsskolan beskrevs den vakanta
Kyrkskolan som en optimal lokal att flytta ungdomsverksamheten till, då
den ligger bredvid skolan. Kyrkskolans utformning möjliggör även för fler
verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde att verka
och utvecklas i och en ökad samverkan mellan grupperna.
Kommunstyrelsen beslutade 29 januari 2019 att ge
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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lokalanpassning av Kyrkskolan Tvååker.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 augusti 2019, § 327.
Beslutsförslag 4 juli 2019.
Förstudierapport – lokalanpassning Kyrkskolan Tvååker.
Kultur- och fritidsnämnden 19 juni 2019, § 100.
Kommunstyrelsen 29 januari 2019, § 24.
Åtgärdsval för lokalanpassning av Kyrkskolan i Tvååker.

Övervägande
Befintlig ungdomsgård har ett stort underhållsbehov och ungdomarna har
under våren slussats till Träslövsläges ungdomsgård då befintlig
ungdomsgård har haft luftproblematik. Om kommunen fortsatt ska kunna
erbjuda ändamålsenliga lokaler för aktiviteter inom kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde och möta bebyggelsetakten i Tvååker,
behöver en omlokalisering av befintlig ungdomsgård ske.
Kyrkskolan är en fastighetstekniskt bättre byggnad som möjliggör en
fungerande ungdomsverksamhet, samt kan fungera som lokal även för fler
aktiviteter och grupperingar. Lokalen kommer efter lokalanpassning att
klara övernattning i ett plan för läger, cuper och andra aktiviteter och har
en närhet till idrottshallen i Tvååker för omklädning, dusch med mera.
Att återanvända en kommunal byggnad som har ett strategiskt bra läge till
annan kommunal service är positivt och möjliggör för avveckling av lokaler
som kan användas för andra ändamål eller avyttras.
Samhällsutvecklingskontoret har i uppdrag att undersöka vad som är
möjligt att göra med befintlig ungdomsgård när verksamheten att flyttat ut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-08-27
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Dnr KS 2019/0365

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. under 2020 sammanträder kommunstyrelsen 28 januari, 25 februari,
31 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober,
24 november och 15 december
2. sammanträdena är i sammanträdeslokal A1, Engelbrektsgatan 15 i
Varberg, med start klockan 13.30
3. årsredovisning behandlas 31 mars och budget 27 oktober.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställer varje år nästkommande års
sammanträdesdagar och sammanträdestider. För 2020 föreslås
sammanträdesdagarna vara 28 januari, 25 februari, 31 mars, 28 april, 26
maj, 23 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november och 15
december. Starttid för sammanträdena är klockan 13.30.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 augusti 2019, § 310.
Beslutsförslag 2 juli 2019.
Sammanträdesdatum 2020, daterat 3 juni 2019, reviderad 13 augusti 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på
kommunstyrelsens förvaltning

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0366

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. under 2020 sammanträder kommunfullmäktige 21 januari, 11 februari,
17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 15 september, 20 oktober, 17
november och 15 december
2. sammanträdena är i kommunfullmäktiges sessionssal, Drottninggatan
11 i Varberg, med start klockan 18. Undantag är 17 november då
sammanträdet startar klockan 9
3. årsredovisning behandlas 21 april och budget 17 november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer varje år nästkommande års
sammanträdesdagar och sammanträdestider. För 2020 föreslås
sammanträdesdagarna vara 21 januari, 11 februari, 17 mars, 21 april, 19
maj, 16 juni, 15 september, 20 oktober, 17 november och 15 december.
Starttid för sammanträdena är klockan 18, med undantag för 17 november
då budgeten behandlas och sammanträdet startar klockan 9.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 augusti 2019, § 311.
Beslutsförslag 2 juli 2019.
Sammanträdesdatum 2020, daterat 3 juni 2019, reviderad 13 augusti 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0322

Nya kvartersnamn och nytt gatunamn i Träslöv
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. till nya kvartersnamn i Träslöv fastställa Rosenapeln, Silverpilen,
Glanslinden, Rödeken, Högasgården, Vinbonsgården,
Midsommargården och Föreningsberget
2. till nytt gatunamn fastställa Midsommargatan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledningen av ny detaljplan över Träslöv 30:1 med flera och
Arboretum, etapp 2 krävs åtta nya kvartersnamn och ett nytt gatunamn.
Stadsbyggnadskontoret har tagit hjälp av Träslövs trädgård AB samt
Träslövs hembygdsförening för att ta fram förslag på nya namn.
På den västra sidan av Vallinsvägen har förslag tagits fram på kvartersnamn
som fortsätter med trädnamn. Förslag på nya kvartersnamn är Rosenapeln,
Silverpilen, Glanslinden och Rödeken.
På den östra sidan av Vallinsvägen har förslag tagits fram på kvartersnamn
som knyter an till kulturlandskapet i fråga om lokala gårdsnamn och
områden. Förslag på nya kvartersnamn är Högasgården, Vinbonsgården,
Midsommargården och Föreningsberget.
Förslag på nytt gatunamn är Midsommargatan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 augusti 2019, § 294.
Beslutsförslag 12 juni 2019.
Kultur- och fritidsnämnden 29 maj 2019, § 83.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Stadsbyggnadskontoret
Kultur- och fritidsnämnden
Träslöv Hembygdsförening

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 187

Sammanträdesprotokoll
2019-08-27

17

Dnr KS 2017/0690

Redovisning av uppdrag om att utreda
möjligheterna att införa en ljus- och ljudshow
istället för fyrverkerier
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. fortsätta genomföra ett lågfyrverkeri till musik på Varbergs Torg som
nyårsfirande
2. godkänna redovisning av utredningsuppdrag om ljus- och ljudshow i
stället för fyrverkerier, kommunstyrelsen 18 december 2018 § 279, och
anse uppdraget som slutfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Näringslivs- och destinationskontoret, NOD, har fått i uppdrag att vidare
utreda förutsättningarna för ett eventuellt genomförande av en ljus- och
ljudshow i stället för fyrverkerier på nyårsfirandet i Varberg.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 augusti 2019, § 313.
Beslutsförslag 9 juli 2019.
Kommunfullmäktige 18 december 2018, § 279.

Övervägande
Andra kommuners erfarenheter visar vid efterforskning att en ljud- och
ljusshow med laser är dubbelt så dyr som genomförandet av ett
lågfyrverkeri. Lasershowen är väderkänslig, då evenemangsytan behöver
röktäckas, vilket gör showen känslig för vind. Det finns endast en fåtal
aktörer i Sverige som utför lasershower, och bland dessa är det endast en
som ligger i en prisklass som skulle kunna vara möjlig, även om NOD gör
bedömningen att detta är för kostsamt med helårsbudgeten för Varberg
beaktad. Det innevarande firandet kostar drygt 200 000 kronor, och en
lasershow med den tillhörande ljud- och ljusutrustning som krävs för
genomförandet ligger på cirka 400 000 kronor.
2018 genomfördes nyårsfirandet på evenemangsplatsen Varbergs Torg för
första gången, och det blev en publiksuccé. Det förekom inga efterföljande
klagomål om höga ljudvolymer av djurägare, vilket det har varit föregående
år. Kommunikationen inför 2018 års nyårsfirande fick riksmedia i bland
annat Expressen och Aftonbladet, för det djurvänligare perspektivet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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De tidigare kraftigare fyrverkerierna vid Varbergs fästning var utbytta mot
ett så kallat lågfyrverkeri. Den största skillnaden är storleken på pjäserna
och deras karaktäristik. Den typ av fyrverkeri som sköts upp 2018 hade lågt
gående pjäser med inga eller betydligt mindre krevader på himlen än
klassiska fyrverkerier som skjutits tidigare år. Det betyder att ljudet
framförallt kommer från kastladdningen som skjuter upp pjäserna från
marken. Klassiska fyrverkerier har en kraftig krevad högt upp på himlen
vilket gör att ljudet sprids lång väg.
Lågfyrverkeriet på Varbergs torg är också ett musikfyrverkeri. Sceneffekter
och diverse mindre pjäser synkroniseras med musik för att uppnå hög
precision och rätt känsla. Man jobbar med många olika pjäser, effekter,
färger och vinklingar för att uppnå variation och känsla till varje låt.
Fyrverkeriet är komponerat till en låtmix, cirka 7-9 minuter lång, bestående
av klipp från fem olika låtar. Låtarna är valda för att skapa variation i takt
och tempo, men även för att framkalla olika känslor i kombination med
effekter som skjuts upp i samband med musiken.
Det finns också en plan för att redigera fyrverkeriet på plats om
väderförhållandena kräver det. Till exempel kan man plocka bort en del
effekter om det blåser kraftigt, men lågfyrverkeriet går att genomföra även
vid vindstyrkor över 10 sekundmeter.
2018 genomfördes för första gången även ett firande för barn, ”Barnens
Tolvslag”, vilket blev väldigt välbesökt och uppskattat av barn och
barnfamiljer.
NOD har för avsikt att utveckla nyårsfirandet för såväl barn som vuxna
2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Näringslivs- och destinationskontoret
Uppdragslistan

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0208

Redovisning av uppdrag om utredning av
fullmäktigesalens utformning och teknik
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa ett voteringssystem och ny
sändningsutrustning senast under hösten 2020
2. anse uppdrag om utredning av fullmäktigesalens utformning och teknik
beslutad 19 juni 2018, § 122, som avslutat.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2018, § 122, att ge kommunstyrelsen
i uppdrag att göra en utredning av fullmäktigesalens utformning och teknik.
Uppdraget ska redovisas senast 30 september 2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 augusti 2019, § 315.
Beslutsförslag 5 augusti 2019.
Kommunfullmäktige 23 april 2019, § 78.
Kommunfullmäktige 19 juni 2018, § 122.

Övervägande
Nuvarande fullmäktigesal fungerar i stor utsträckning men det finns vissa
saker som skulle kunna förbättras. Förslag på förbättringar som framförts
är till exempel bättre ventilation, installation av värmeskydd,
voteringssystem, ny sändningsutrustning samt ytterligare högtalare utanför
salen.
Nuvarande sändningsutrustning är föråldrad och skulle behöva bytas ut
mot nyare teknik. Förslagsvis skulle man kunna byta till kameror med
högre bildupplösning (HD) och ny videomixer.
Att sätta upp högtalare utanför fullmäktigesalen kan störa andra lokaler i
närheten och fyller inget egentligt syfte på mötena. Extra högtalare skulle
innebära en kostnad på cirka 30 000 kronor och bedöms inte som
nödvändigt.
Det är svårt att göra större förändringar i befintliga lokaler och kostnaderna
skulle uppskattningsvis vara höga och medföra att lokalen inte kan
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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användas under perioden som lokalen byggs om. Ett alternativ är att hitta
en ny lokal. Varbergs Fastighet AB bygger för närvarande en ny
konferenslokal på Arena Varberg som eventuellt skulle kunna användas för
fullmäktiges sammanträden. Varbergs Fastighet AB fick i uppdrag att
undersöka möjligheten och skissa på ett förslag. Efter att förslaget
diskuterats med gruppledarna i kommunfullmäktige konstaterades att detta
alternativ inte är aktuellt utan att önskemålet är att nuvarande lokal ska
användas för sammanträdena.
Bedömningen är därmed att fullmäktigesalen fortsatt ska användas och att
det inte ska göras några större förändringar i lokalen. Däremot är förslaget
att det ska införas ett voteringssystem, modernare sändningsutrustning och
att ventilationen ska åtgärdas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
Uppdragslistan

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0271

Yttrande angående remiss gällande ansökan om
nätkoncession
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända yttrande daterat 4 juli till Energimarknadsinspektionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergsortens elkraft har lämnat in ansökan om tillstånd för befintlig samt
två nya 10 kV markförlagda kraftledningar på sträckan från Väröbacka
ställverk fram till gräns mellan områdeskoncessioner vid Viskan, samt två
nya 10 kV markförlagda kraftledningar på sträckan från Väröbacka ställverk
fram till gräns mellan områdeskoncessioner vid Viskan. Detta ärende gäller
ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) för den befintliga ledningen.
Ledningssträckan för befintlig kabel från Väröbacka ställverk till
områdeskoncessionsgränsen är cirka 1,2 km. Ledningen är i sin helhet
förlagd utmed befintliga vägstrukturer.
Den befintliga kraftledningen ligger inom den nordvästra delen av Varbergs
kommun. För denna del finns en fördjupade översiktsplan, benämnd Norra
kusten. Enligt översiktsplanen får ingen ny samlad bebyggelse tillkomma
mellan Limabacka och Viskan utan restriktivitet till nybyggnation råder.
Området omfattas inte av detaljplan. Närmast belägna skolor/förskolor är
belägna i Limabacka samt Åskloster. Inga övriga samhällsfunktioner finns i
närområdet.
Området berörs av 4 kapitlet 2 § i Miljöbalken om rörligt friluftsliv samt 4
kapitlet 4 § högexploaterad kust. Ledningen ligger inom område med risk
för översvämning (2,5-3-5 m).

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 augusti 2019, § 325.
Beslutsförslag 5 juli 2019.
Yttrande 4 juli 2019.
Yttrande miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 juli 2019.
Begäran om yttrande om ansökan om nätkoncession, remiss 17 maj 2019.

Övervägande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att invända mot att
Varbergsortens elkraft ek. för. meddelas tillstånd för fortsatt drift av
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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befintlig 10 kV markförlagd kraftledning i enlighet med ansökan till
Energimarknadsinspektionen.
Övertagandet av befintlig ledning innebär inga praktiska åtgärder. Miljöoch hälsoskyddsnämnden har därför inget att invända mot övertagandet.
Länsstyrelsen har efter samråd i båda ärendena gjort bedömningen att
planerade åtgärder inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Till
ärendet har en miljökonsekvensbeskrivning bifogats. I denna görs
bedömningen att närmaste bostäder är belägna på tillräckligt stort avstånd
så att inga olägenheter för människors hälsa orsakade av elektromagnetiska
fält beräknas uppkomma.
Övriga nämnder som ombetts yttra sig har inget att erinra mot förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Energimarknadsinspektionen

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/0270

Yttrande angående ansökan om nätkoncession
för två nya markkablar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända yttrande daterat 5 juli till Energimarknadsinspektionen, med
tillägget att sträckningen inte ska påverka framtida
industrijärnvägsspår
2. om markförorening påträffas eller misstänks i samband med
nedläggning av de två nya 10 kV ledningarna i enlighet med ansökan till
Energimarknads-inspektionen ska arbetet omedelbart avbrytas och
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen informeras i enlighet med 10
kapitlet 11 § miljöbalken.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergsortens elkraft har lämnat in ansökan om tillstånd för befintlig samt
två nya markförlagda kraftledningar på sträckan från Väröbacka ställverk
fram till gräns mellan områdeskoncessioner vid Viskan. Detta ärende gäller
ansökan om tillstånd (nätkoncession för linjer) till två nya markkablar med
syfte att främst möta den ökade efterfrågan på elektricitet till Årnäshalvön.
För denna del av kommunen finns en fördjupade översiktsplan, benämnd
Norra kusten. Enligt översiktsplanen får ingen ny samlad bebyggelse
tillkomma mellan Limabacka och Viskan. Området omfattas inte av
detaljplan. Närmast belägna skolor/förskolor är belägna i Limabacka samt
Åskloster. Inga övriga samhällsfunktioner finns i närområdet.
Området berörs av 4 kap 2 § i Miljöbalken om rörligt friluftsliv samt 4 kap 4
§ högexploaterad kust. Ledningen ligger inom område med risk för
översvämning (2,5-3-5 m).

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 augusti 2019, § 326.
Beslutsförslag, 5 juli 2019.
Yttrande 5 juli 2019.
Yttrande miljö-och hälsoskyddsnämnden, 3 juli 2019.
Begäran om yttrande om ansökan om nätkoncession, remiss 17 maj 2019.

Övervägande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-08-27

24

Varberg expanderar och Varbergsortens elkraft ser ett behov av att
förstärka matningen till området kring Årnäshalvön, för att kunna möta
den ökade efterfrågan på elektricitet. Avsikten är därför att anlägga
ytterligare två markkablar från Ellevios ställverk vid Väröbacka till
Tångaberg. På ungefär halva sträckan förläggs markkablarna parallellt med
en befintlig markkabel, som ägs gemensamt av Ellevio och Varbergsortens
elkraft.
För nedläggning av de nya ledningarna krävs schaktarbeten. I samband
med schaktning finns det alltid risk att markföroreningar kan påträffas. Om
så sker skall arbetet omedelbart avbrytas och miljö- och
hälsoskyddsnämnden informeras.
Länsstyrelsen har efter samråd i båda ärendena gjort bedömningen att
planerade åtgärder inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Till
båda ärendena har bifogats en miljökonsekvensbeskrivning.
I dessa görs bedömningen att närmaste bostäder är belägna på tillräckligt
stort avstånd så att inga olägenheter för människors hälsa orsakade av
elektromagnetiska fält beräknas uppkomma.
Övriga nämnder som ombetts yttra sig har inget att erinra mot förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Energimarknadsinspektionen
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Dnr KS 2019/0217

Yttrande angående remiss om översyn av Havsoch vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS
2013:19 och 2017:20
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. inte ha något att erinra mot förslagen till ändringar av föreskrifterna
HVMFS 2013:19 och HVMFS 2017:20.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av synpunkter avseende förslag
till reviderade föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer
för ytvatten (HVMFS 2013:19) och om kartläggning och analys av ytvatten
(HVMFS 2017:20).
Vattendirektivet (2000/60/EG) och prioämnesdirektivet (2008/105/EG)
är implementerat i svensk lagstiftning genom 5 kapitlet miljöbalken,
vattenförvaltningsförordningen och myndighetsföreskrifter.
Föreskrifterna i HVMFS 2013:19 är ett verktyg för att samordna och styra
vattenmyndigheternas och länsstyrelsernas arbete med att sätta status och
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster (sjöar, vattendrag och
kustvatten). Information om statusklassning och miljökvalitetsnormer
används bland annat för att ta ställning till om en åtgärd eller verksamhet
riskerar att försämra en vattenförekomsts status eller medföra att uppsatta
miljökvalitetsnormer inte nås.
Föreskrifterna i HVMFS 2017:20 reglerar arbetet med kartläggning och
analys som görs av vattenmyndigheter och länsstyrelser inför
statusklassning och normsättning.
Bakgrunden till översynen av föreskrifterna är bland annat
författningsändringar inom vattenmiljö och vattenkraft, förändrad syn på
hanteringen av undantag (framförallt med avseende på kraftigt modifierade
vatten), tydligare koppling till den nationella planen för omprövning av
vattenkraft och behov av förtydliganden av kvalitetsfaktorer knutna till
ekologisk status. Det senare är ett resultat av den nya lagstiftning som
trädde i kraft i januari 2019 och som tydliggör att en verksamhet eller
åtgärd inte är tillåten om den riskerar att försämra status eller riskera att
försvåra möjligheten att nå uppsatt miljökvalitetsnorm (det så kallade
försämringsförbudet).
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Syftet med revideringarna är att skapa pedagogiska, tydliga och väl
förankrade föreskrifter för vattenmyndigheter och länsstyrelser i deras
arbete med att sätta status och miljökvalitetsnormer.
Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 augusti 2019, § 323.
Beslutsförslag 10 juli 2019.
Remiss, Havs- och vattenmyndigheten.
Konsekvensutredning, Havs- och vattenmyndigheten.
För remissversionerna i sin helhet:
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vartuppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2019-05-13-remiss-om-revideringav-foreskrifter-hvmfs-201319-om-klassificering-och-miljokvalitetsnormeravseende-ytvatten-samt-foreskrifter-hvmfs-201720-om-kartlaggning-ochanalys-av-ytvatten.html

Övervägande
Varbergs kommun ser positivt till att föreskrifterna förtydligas och
harmoniseras med gällande lagstiftning.
De föreslagna ändringarna i föreskrifterna bedöms inte få effekter för
kommunernas verksamhet. Kommunerna kan behöva ta hänsyn till de
aktuella föreskrifterna i samband med förslag till omprövning av
statusklassning eller miljökvalitetsnorm, i dessa fall bedöms de nya
föreskrifterna underlätta kommunernas arbete. I de flesta fall ligger dock
mandatet att tillämpa föreskrifterna hos länsstyrelserna eller mark- och
miljödomstolarna.
Kommunen har inget att erinra mot de ändringar som gjorts.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Havs- och vattenmyndigheten
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Dnr KS 2019/0236

Svar på remiss - Utredningen Ny kärntekniklag,
med förtydligat ansvar (SOU 2019:16)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. inte ha något att invända mot förslagen i utredningen Ny kärntekniklag
– med förtydligat ansvar (SOU 2019:16).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den 29 juni 2017 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med
uppdrag att göra en översyn av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.
Utredaren ska enligt direktiven bland annat undersöka behovet av
ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen)
och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet och vid behov även
föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i
miljöbalken och finansieringslagstiftningen.
Utredningen innehåller förslag om att den nuvarande lagen om kärnteknisk
verksamhet upphävs och ersätts av en ny kärntekniklag med ny struktur.
Vidare innehåller utredningen förslag inom områdena tillståndshavarens
respektive verksamhetsutövarens ansvar, stegvis prövning av kärntekniska
verksamheter, statens subsidiära ansvar och sistahandsansvar, en
anmälningsplikt för tillståndshavare för kärnkraftsreaktorer att anmäla när
en reaktor avses stängas permanent, kärnavfallsbegreppet, forsknings- och
utvecklingsansvaret, avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar
samt sanktioner.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 augusti 2019, § 324.
Beslutsförslag 6 augusti 2019.
Sammanfattning SOU 2019:16.

Övervägande
Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte ha något
att invända mot förslagen i utredningen Ny kärntekniklag – med förtydligat
ansvar (SOU 2019:16).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Miljödepartementet
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Dnr KS 2019/0312

Svar på remiss - Nationell världsarvsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna beslutsförslag 5 juli 2019 som svar på remiss Nationell
världsarvsstrategi.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslag till nationell
världsarvsstrategi. Syftet med strategin är att tydliggöra roller och ansvar
samt fungera som ett stöd i det fortsatta arbetet med utvecklingen av
världsarven. Strategin kommer ligga till grund för en ny förordning för
världsarvsarbetet där man bland annat slår fast Länsstyrelsen i Hallands
ansvar för Världsarvet Grimeton Radiostation.
Den nationella världsarvsstrategin tar ett helhetsgrepp över de 15 världsarv
som Sverige förbundit sig att skydda och förvalta varav Grimeton
Radiostation i Varbergs kommun är ett av dem. Strategins vision föreslås
vara - att världsarven skall visa vägen i en hållbar och fredlig värld. I de
övergripande målen sätter man hållbarheten i fokus för bevarande,
användning och utveckling samt beskriver kultur och naturmiljöers
betydelse för en hållbar utveckling. Vidare tydliggör remissen kopplingen
till Agenda 2030 målen samt stärker roller och ansvar för världsarven i en
förordning.
Kommunernas roller kopplat till världsarven ser ut på många olika sätt. De
roller som är gemensamma och berörs i strategin är;
• Plan- och byggfrågor
• Skydd av kultur- och naturmiljöer ex. genom översiktsplaner
• Skötsel av vägar, byggnader eller parker om kommunen är markägare
• Räddningsinsatser
• Skol- och utbildningsinsatser kopplat till världsarvskonventionens
fredsuppdrag
• Kultur, samhällsservice, gång- och cykelvägar, integration och lokal
utveckling.
Remissen föreslår en formalisering av förvaltningsrådets samordnare, en
tjänst vars uppgift är att bidra till att organiseringen av världsarvet
fungerar, att de universella värdena bevaras och att hållbarhet genomsyrar
arbetet. Den statliga finansieringen av världsarven idag sker på många olika
sätt och är till stor del baserade på projektinsatser. Därför föreslår man att
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världsarvssamordnaren till 60 procent ska finansieras av staten i framtiden,
om man arbetar efter den definition som beskrivs i strategin.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 augusti 2019, § 307.
Beslutsförslag 5 juli 2019.
Förslag till nationell världsarvsstrategi för 2020-2030.
Förslag världsarvsförordning 3 juni 2019, nr 4.

Övervägande
Varbergs kommun vill börja med att lyfta fram det positiva i att man tar
fram en övergripande strategi för Sveriges världsarv och speciellt att man
involverar många aktörer i arbetet.
Strategin har en hög ambition och ett tydligt hållbarhetsperspektiv, men det
är oklart vad som skulle vara en lyckad utkomst av strategin eller om de
åtgärder och verktyg som världsarven har är tillräckligt för den höga
ambitionsnivån.
Världsarvens roll i Agenda 2030-arbetet bör ges rimliga förutsättningar att
utvecklas genom pilotprojekt och nya metoder. Riksantikvarieämbetet bör
inte bara utreda utan fastslå att man ska hitta en modell för projekt- eller
bidragsfinansiering för dessa utvecklingsinsatser så att världsarven kan ges
möjlighet att bli den goda förebild som anges i visionen. Detta bör göras på
ett enkelt sätt som inte bidrar till en ytterligare byråkratisk börda på
världsarvens verksamhet.
Strategin berör väldigt lite den utvecklande del av verksamheten som är
dess besökare. Hållbar turism är en viktig näring och helt i linje med det
arbete som pågår inom Visit Sweden och Visit Halland. Här sker en bred
samverkan på lokal och regional nivå. Vilken strategisk samverkan sker
kring hållbar turism kopplat till natur och kulturarv på nationell nivå och
kopplat till den internationella besökaren? Detta är ett område som bör
förtydligas i strategin, speciellt avseende den nationella nivån.
Tillgängligheten för den internationella besökaren i form av information
och upplevelser på olika språk blir här extra viktig. Möjliga intäkter från
besökare berör till stor del världsarvens möjlighet till bevarande och
utveckling, speciellt för de världsarv som är kostsamma att underhålla. Men
det berör även direkt strategins vision att uppfattas visa vägen mot en
hållbar och fredlig värld för dem som besöker våra världsarv.
Natur- och kulturarven har stor betydelse för platsen utveckling och
identitet. Strategin saknar beskrivningar av vilken roll och betydelse
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världsarven har för platsens utveckling. Här finns stor utvecklingspotential
i att inkludera världsarven i platsens varumärke.
Det finns en otydlighet i finansieringen av förvaltningsrådens samordnare.
Man föreslår en medfinansiering med statliga medel, men det är otydligt
vad det innebär. Det är viktigt att samordnarens utrymme att arbeta utifrån
platsens och verksamhetens behov inte får äventyras samt att möjlighet ges
för de personer som innehar en samordnade roll att arbeta med
projektinsatser och andra utvecklingsinsatser som främjar världsarvet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Riksantikvarieämbetet
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Dnr KS 2018/0343

Svar på motion om att skicka tillbaka de så
kallade ensamkommande barnen till
migrationsverket
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att skicka tillbaka de så kallade ensamkommande
barnen till Migrationsverket.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Olle Hällnäs (SD) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M), Christofer Bergenblock (C), och Jana Nilsson (S) föreslår
bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (-) har i motion föreslagit att Varbergs kommun ska
skicka tillbaka ansvaret för ensamkommande flyktingbarn till
Migrationsverket.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 augusti 2019, § 299.
Beslutsförslag 25 juni 2019.
Socialnämnden 23 maj 2019, § 96.
Överförmyndarnämnden 27 augusti 2018, § 153.
Motion inkommen 5 juni 2018.

Övervägande
Både socialnämnden och överförmyndarnämnden föreslår
kommunfullmäktige avslå motionen då kommunen har en lagstadgad
skyldighet att ta emot ensamkommande barn. Kommunstyrelsens
förvaltning gör ingen annan bedömning än nämnderna och då
motionsförslaget strider mot gällande lagstiftning föreslås därför att
motionen avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0369

Svar på motion om stötdämpande golv för att
förebygga skador
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om stötdämpande golv för att förebygga skador.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (-) har inkommit med motion om stötdämpande golv för
att förebygga skador. Han menar att fallskador bland äldre orsakar stort
lidande för de som drabbas, men också stora kostnader för svenska
skattebetalare. Risken att drabbas ska vara extra stor hos äldre som bor på
särskilt boende. Motionären yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
utreda möjligheten att införa stötdämpande golv, som förebyggande åtgärd
för fallolyckor på kommunens särskilda boenden för äldre.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 augusti 2019, § 321.
Beslutsförslag 1 juli 2019.
Socialnämnden 23 maj 2019, § 95.
Motion inkommen 19 juni 2018.

Övervägande
Varbergs Fastighets AB har yttrat att de inte har några synpunkter på
förslaget utan bygger det som kommunen beställer. Socialnämnden föreslår
kommunfullmäktige avslå motionen då frågan om hur fallrisker ska
motverkas redan finns med som en del i arbetet med projektering av
särskilda boenden. Nämnden påpekar att det dessutom alltid behöver göras
en avvägning mellan behoven hos de boende och personalen, vilka inte
alltid sammanfaller.
Kommunkansliet gör ingen annan bedömning än socialnämnden och
föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0468

Svar på motion om att införa gratis bussresor
för 65+
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att införa gratis bussresor för 65+.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lennart Liljegren (SPI) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om
att kommunen ska införa gratis bussresor för 65+ snarast, helst innan nästa
val. I motionen framför motionären att alla som är 75+ inte tagit ut kort. De
bedömer att det blivit pengar över och att kommunen nu kan ta nästa steg
och sänka åldern till 65+.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 augusti 2019, § 302.
Beslutsförslag, 1 juli 2019.
Motion inkommen 30 augusti 2018.

Övervägande
I januari 2018 infördes seniorkort i Varbergs kommun vilket innebär att
personer som är fyllda 75 år och folkbokförda i Varbergs kommun, har
möjlighet att resa obegränsat under lågtrafik i Hallandstrafikens linjelagda
kollektivtrafik inom kommunen samt till/från Ullared. Med lågtrafik avses
tiden klockan 9-15 samt klockan 18-04 på vardagar och dygnet runt på
helgdagar. Resor utanför lågtrafiken bekostar resenären själv.
Seniorkort finns också i andra kommuner i Halland och varje kommun har
ett avtal med Hallandstrafiken om villkor och ekonomisk ersättning. Inför
genomförandet i januari 2018 gjordes en bedömning, utifrån erfarenheter
från andra kommuner, att alla i den berörda målgruppen inte vill eller kan
utnyttja ett seniorkort. Cirka 50 procent i åldersgruppen har hämtat ut ett
kort under 2018.
För 2018 tillfördes kommunstyrelsens budget cirka 3 miljoner kronor för
satsningen och kostnaderna för kommunen, utfallet, för 2018 har varit
ungefär på den nivån. Avtal för seniorkort för året 2020 har tecknats med
Hallandstrafiken.
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Samhällsutvecklingskontorets bedömning är att det inte är aktuellt att
sänka åldersgränsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0469

Svar på motion angående kultur för alla
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

avstyrka motionen, med hänvisning till kommunfullmäktiges
beslutade målinriktning för 2020; ”I Varberg ska det finnas goda och
attraktiva livsmiljöer i hela kommunen”, vilket ger inriktningen att
fortsatt stödja och utveckla kultur på landsbygden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Linnea Sandahl (MP) har inkommit med motion om att kommunen ska
göra en långsiktig kulturstrategi där även landsbygden finns med.
Motionären önskar uppmärksamma att kultur i olika former och uttryck
bör finnas i en balans mellan stad och landsbygd, samt att ideella krafter
som till stor del är de som står bakom kulturarrangemang på landsbygden
får det stöd som behövs. Hon menar att kultur kan vara ett medel
att motverka den urbana normen och en samhällsbyggande kraft i den
politiska planeringen.
För att åstadkomma detta vill motionären att kommunen ska ta fram en
långsiktig kulturstrategi där landsbygden ingår.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 augusti 2019, § 305.
Beslutsförslag 24 juni 2019.
Kultur- och fritidsnämnden 19 juni 2019, § 89.
Motion inkommen 30 augusti 2018.

Övervägande
Kultur och fritidsnämnden har hanterat motionen genom beslut 19 juni
2019 med övervägande enligt följande:
Kultur- och fritidsförvaltningen har uppdrag att på flertalet sätt etablera
och verka i Varbergs kommuns landsbygdsdelar. Det ligger bland annat i
den målinriktning för 2020 och framåt som kommunfullmäktige beslutat,
särskilt beskrivet i målområde 2 Hela kommunen lever och utvecklas. Det
görs också redan på många olika sätt i det uppdrag som kultur- och
fritidsnämndens kulturpolitiska strategi och verksamhetsplan omfattas av.
Några exempel som kultur och fritid nämner i sitt yttrande är;
• De sex lokalbiblioteken i sex olika orter runtom i kommunen, varav
fyra numer är meröppna med ökad tillgång för besökare. Det
senaste är lokalbiblioteket i Kungsäter som också innefattar en ny
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samlingslokal där föreningslivet för ytterligare utrymme för egna
aktiviteter. En bokbuss finns också som har en stor räckvidd till
flertal andra platser ute i landsbygden.
• MUVE och Aktiv Senior som har uppdraget att ge möjlighet för
ungdomar och seniorer att ses och finna aktivitet tillsammans i de
mindre orterna.
•
Breda kontakter med ideella föreningar, hembygdsföreningar och
studieförbund, såväl inom kultur som fritid ute i orterna.
•
Ett flertal arrangemang sker årligen genom att förlägga teater,
musik och andra aktiviteter ute i flera orter. Ofta i lokalbiblioteken
och i samarbete med förskolor och grundskolor genom
samverkansavtalet om en kulturplan och kulturgarantier med
förskole- och grundskoleförvaltningen.
•
För kulturföreningar, studieförbund och fria kulturaktörer finns
också verksamhetsstöd att söka likväl stöd till enskilda
utvecklingsprojekt.
•
1 miljon kronor för att använda till mindre konstnärlig gestaltning
med huvudinriktning på landsbygden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0538

Svar på motion om att polisanmäla
ensamkommande som ljugit om sin ålder
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att polisanmäla ensamkommande som ljugit om sin
ålder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) föreslår bifall till motionen.
Christofer Bergenblock (C), Erland Linjer (M), Jana Nilsson (S) och Turid
Ravlo-Svensson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Motion har inkommit från Erik Hellsborn (SD) om att polisanmäla alla som
fått sin ålder uppskriven i anslutning till de ålderstest Migrationsverket
genomför.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 augusti 2019, § 300.
Beslutsförslag 26 juni 2019.
Socialnämnden, 21 mars 2019, § 53.
Överförmyndarnämnden, 20 maj 2019, § 100.
Motion inkommen 12 oktober 2018.

Övervägande
Då förslaget strider mot gällande principer för individuell bedömning och
då åldersuppskrivning i sig inte bedöms innebära att ett bidragsbrott har
begåtts föreslås motionen avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0623

Svar på motion om inkluderingsplikt
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om inkluderingsplikt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) och Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag.

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) har i motion föreslagit att Varbergs kommun ska utreda
en modell för inkluderingsplikt för samtliga vuxna nyanlända.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 augusti 2019, § 301.
Beslutsförslag 25 juni 2019.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 24 april 2019, § 45.
Motion inkommen 12 november 2018.

Övervägande
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige
avslå motionen då kommunens nuvarande inkluderingsarbete har en
fungerande modell som följer gällande lagar och förordningar.
Kommunstyrelsens förvaltning gör ingen annan bedömning än nämnden
och föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0625

Svar på motion om mensskydd till skolelever
och unga i Varbergs kommun och Region
Halland
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om mensskydd till skolelever och unga i Varbergs
kommun och Region Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) har inkommit med motion om mensskydd
till skolelever och unga i Varbergs kommun och Region Halland.
Motionären menar att gratis mensskydd bör finnas tillgängligt och
kostnadsfritt på alla skolor och ungdomsmottagningar för unga i Varbergs
kommun och Region Halland. Hon skriver bland annat att det är positivt att
ungdomarna får kontakt med ungdomsmottagningen samt att gratis
mensskydd kan underlätta att sociala och ekonomiska skillnader utjämnas,
vilket kan bidra till en mer jämlik hälsa. Motionären yrkar därför att
kommunfullmäktige tar ställning och beslutar i frågan om gratis
mensskydd så att det täcker behovet för skolelever som går i kommunens
skolor, samt att kommunfullmäktige beslutar att verka för att
regionfullmäktige tar ställning och beslutar om gratis mensskydd på
ungdomsmottagningarna så att det täcker behovet för unga upp till 24 år.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 augusti 2019, § 297.
Beslutsförslag 13 juni 2019.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 24 april 2019, § 43.
Förskole- och grundskolenämnden 1 april 2019, § 37.
Motion inkommen 13 november 2018.

Övervägande
Både förskole- och grundskolenämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen
då det inte föreligger något större behov av gratis mensskydd.
Skolsköterskorna anger att det idag görs beställningar av mensskydd till en
viss mån och att dessa täcker den efterfrågan som finns. Nämnderna menar
även att värdefulla resurser skulle behöva tas i anspråk för inköp och
tillhandahållande om motionen skulle bifallas. Kommunkansliet gör ingen
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annan bedömning än nämnderna och föreslår därför kommunfullmäktige
att avslå motionen.
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Dnr KS 2019/0224

Svar på motion om tätorten Löftaskog
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bifalla motionens första yrkande; att kommunen uppdaterar sin lista över
tätorter så att det klar framgår att Löftaskog är en av tätorterna
2. avslå motionens andra yrkande; att kommunen kommunicerar med SCB
så att uppdelningen i statistiken inte skärs av kommungräns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB
avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätort.
Vart femte år tar SCB fram gränser och statistik för de regionala
indelningarna tätorter, småorter, fritidshusområden och
arbetsplatsområden utanför tätort. Syftet med statistiken är i första hand
att beskriva befolkningens utbredning mellan tät- och glesbebyggda
områden. Sedan SCB delvis ändrade sin tätortsdefinition ingår numera
Träslövsläge, Södra Näs och Trönninge i Varbergs tätort och Löftaskog
ingår i Frillesås tätort. Årnäs och Getterön är några av kommunens nya
tätorter.
En gemensam nordisk definition av tätorter fastställdes år 1960. I Sverige
har definitionen sedan dess tillämpats strikt, bland annat i syfte att
tidsserier inte ska brytas. SCB har sett ett behov att se över
tätortsdefinitionen och anpassa den efter dagens behov och förutsättningar.
Metoden för att ta fram områdesgränser har kontinuerligt förändrats
utifrån bättre tekniska förutsättningar. Den senaste tätortsmätningen
presenterades av SCB 2015.
Det finns totalt 66 stycken tätorter i Sverige som delas av kommungräns,
varav Frillesås är en av dem. Frillesås tätort ligger i både Kungsbacka och
Varbergs kommun och inom detta tätortsområde innefattas även Löftaskog.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 augusti 2019, § 319.
Beslutsförslag 19 juni 2019.
Motion inkommen 17 april 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 202

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 26 juni - 27
augusti 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2017/0355-1
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut om överenskommelse om
fastighetsbildning Getakärr 6:16, detaljplan för del av Getakärr 4:1 och 6:15
– vägkorsning vid Varbergs sjukhus.
Dnr KS 2019/0008-2
Markförvaltarens delegeringsbeslut om markupplåtelse inom del av
Sunnvära S:17.
Dnr KS 2019/0262-3
Kommundirektörens delegeringsbeslut om samråd om nationell plan för
omprövning av vattenkraft.
Dnr KS 2019/0346-2
Kommunarkivariens delegeringsbeslut om att inte lämna ut del av allmän
handling.
Dnr KS 2019/0005-125
Markförvaltarens delegeringsbeslut om yttrande över ansökan om
tidsbegränsat bygglov –Traktorn 5.
Dnr KS 2019/0005-130
Markförvaltarens delegeringsbeslut om yttrande över ansökan om
nybyggnad avenbostadshus inom fastigheten Skällinge 1:119.
Dnr KS 2019/0005-131
Markförvaltarens delegeringsbeslut om yttrande över ansökan om
nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad inom fastigheten
Rolfstorp 16:16.
Dnr KS 2019/0005-132
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Markförvaltarens delegeringsbeslut om yttrande över ansökan om
nybyggnad av ett flerbostadshus, garage och komplementbyggnader inom
fastigheten Alunskiffern 1, etapp 2.
Dnr KS 2019/0005-133
Markförvaltarens delegeringsbeslut om yttrande över ansökan om
nybyggnad av teknikbod inom fastigheten Getakärr 2:21.
Dnr KS 2019/0005-134
Marförvaltarens delegeringsbeslut om yttrande över ansökan om bygglov av
uppställningsplatser för båtar av säsongskaraktär inom fastigheten
Getterön 2:1 och 2:297.
Dnr KS 2017/0265-14
Markförvaltarens delegeringsbeslut om uppsägning av arrendeupplåtelse
avseende mark för samlingslokal i Träslövsläges hamn för villkorsändring.
Dnr KS 2019/0007-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut om överlåtelse av arrenderätt 15026 –
Valinge 3:32.
Dnr KS 2019/0007-4
Markförvaltarens delegeringsbeslut om överlåtelse av bostadsarrende
19172, del av Getakärr 5:62.
Dnr KS 2019/0007-7
Markförvaltarens delegeringsbeslut om överlåtelse av bostadsarrende
19144, del av Getakärr 5:147.
Dnr KS 2019/0007-8
Markförvaltarens delegeringsbeslut om överlåtelse av bostadsarrende
19306, Nygård 1:285.
Dnr KS 2019/0008-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut om markupplåtelseavtal inom del av
Sunnvära 8:3.
Dnr KS 2019/0008-9
Markförvaltarens delegeringsbeslut om markupplåtelseavtal inom del av
Åsby 6:5.
Dnr KS 2019/0008-10
Markförvaltarens delegeringsbeslut om nyttjanderättsavtal Bönarp 4:18.
Dnr KS 2019/0008-11
Markförvaltarens delegeringsbeslut om nyttjanderättsavtal Getakärr 2:31.
Dnr KS 2019/0008-13
Markförvaltarens delegeringsbeslut om nyttjanderättsavtal LIA 1:4.
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Dnr KS 2019/0008-14
Markförvaltarens delegeringsbeslut om servitutsavtal avseende ledning
inom del av fastighet Träslöv 2:1, 3:2, 3:7 och 37:1.
Dnr KS 2019/0008-19
Markförvaltarens delegeringsbeslut den nyttjanderättsavtal del av Bönarp
4:18.
Dnr KS 2019/0094-3
Markförvaltarens delegeringsbeslut om uppsägning av arrendeupplåtelse
avseende mark för jordbruk inom del av Träslöv 15:1 för villkorsändring.
Dnr KS 2019/0197-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut om uppsägning av arrendeupplåtelse
17022 inom del av Vabränna 10:5.
Dnr KS 2019/0281-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut om arrende avseende jakt inom del av
Sunnvära 8:3.
Dnr KS 2019/0363-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut om arrende avseende bete inom del av
Skällinge-Bösarp 4:1.
Dnr KS 2019/0381-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut om uppsägning av del av arrendeavtal
med begäran om villkorsändring inom del av Bläshammar 3:2.
Dnr KS 2019/0239-2
Kommundirektörens delegeringsbeslut om Svensk kärnbränslehantering
AB:s kompletterande yttrande i ärende om tillståndsprövning enligt lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet av anläggningar i ett
sammanhängande system för slutförvaltning av använt kärnbränsle och
kärnavfall, M2018/000221/Ke.
Dnr KS 2019/0318-1
Kommunekologens delegeringsbeslut om bidrag till elfiskeundersökningar i
Himleåns vattensystem, Varbergs Flugfiskeklubb.
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