Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

1-23

Plats och tid

Sammanträdesrum A1, klockan 13.35-15.40

Beslutande

Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande
Christofer Bergenblock (C), förste vice
ordförande
Jana Nilsson (S), andre vice ordförande
Hanna Netterberg (M) från och med § 18
klockan 14.00
Erland Linjer (M)
Lena Språng (C)
Tobias Carlsson (L)
Morgan Börjesson (KD)
Jeanette Qvist (S)
Kent Norberg (S)
Turid Ravlo-Svensson (S)
Linda Berggren (S)
Olle Hällnäs (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Peter Sjöholm (M) § 18-30
Micael Åkesson (M)
Christian Persson (C)
Cecilia Rönn (L)
Katarina Eiderbrant (S)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Erik Hellsborn (SD)

Övriga deltagare

Henrik Lundahl, kanslichef
Cecilia Strömer, förvaltningschef, § 15
Anders Almquist, vd hallandstrafiken, § 16
Gösta Bergenheim, ordförande Hallandstrafiken, § 16
Stefan Tengberg, ekonomidirektör, § 17

Utses att justera

Jeanette Qvist (S)

Sekreterare

Henrik Lundahl

Ordförande

Ann-Charlotte Stenkil (M)

Tjänstgörande ersättare
Peter Sjöholm (M) ersätter
Hanna Netterberg (M) § 15-17
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Dnr 2017/0736

Presentation av förvaltningschef på
stadsbyggnadskontoret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Cecilia Strömer, ny förvaltningschef på stadsbyggnadskontoret presenterar
sig och hälsas varmt välkommen till Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Ks § 16

Information om nytt biljettsystem,
biljettsortiment och ny zonstruktur för
Hallandstrafiken
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. informationen läggs till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Vd och ordförande för Hallandstrafiken redogör för ändringar avseende ett
nytt biljettsystem, biljettsortiment och ny zonstruktur m.m. Bland annat
ska detta leda till:
• enklare resor
• färre zoner
• enklare regler
• nytt betalsystem
• förenklat sortiment på biljetter
• nya zonstrukturer
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0275

Finansrapport per 31 december 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna finansrapport per 31 december 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 januari 2019, § 5.
Beslutsförslag 10 januari 2019.
Finansrapport 31december 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0674

Räntestrategier inom internbanken
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Räntestrategi 2019 Varbergs Stadshus AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Av Finanspolicyn framgår det att bolagen ska besluta om räntestrategier
och årligen revidera densamma. Kommunstyrelsen ska därefter godkänna
moderbolagets förslag till räntestrategi.
Föreslagen räntestrategi är antagen och beslutat av styrelsen i Varbergs
Stadshus AB 27 november 2018, § 27. Internbankens bedömning är att
föreslagen räntestrategi är väl anpassad till bedömda ränteutvecklingsprognoser samt att det överensstämmer med bolagets riskprofil.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 januari 2019, § 4.
Beslutsförslag 17 december 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0528

Hörselteknisk utrustning i sammanträdeslokaler
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. avslå servicenämndens förfrågan utifrån att ansvaret för hörseltekniska
installationer redan idag åligger nämnden och att finansiering sker via
internhyran.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Servicenämnden har beslutat att ställa förfrågan till kommunstyrelsen om
att tilldela servicenämnden mandat att installera och underhålla
hörselteknisk utrustning.
Servicenämnden önskar även få tilldelat ett årligt anslag om 100 tkr för
underhåll och tillsyn av hörselteknisk utrustning i kommunens
samlingslokaler dit allmänheten har tillträde.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 januari 2019, § 2.
Beslutsförslag 4 januari 2019.
Servicenämnden 27 september 2018, § 75.

Övervägande
Servicenämnden har ansvar för kommunala lokaler och servicenämnden tar
ut en internhyra för användande av berörda lokaler. Lokalhyran ska täcka
de kostnader som servicenämnden har för lokalerna och om det sker en
utveckling av teknik med mera så ska även denna del ingå i internhyran.
I servicenämndens investeringsbudget ingår i budget 2019 anslag för
”verksamhetsutveckling serviceförvaltningen”, ”krav fastigheter”,
”anpassning fastigheter”, ”upprustning konferensrum” på totalt
6,6 miljoner kronor. För år 2020 ökar detta belopp till 11,5 miljoner kronor
och kvarstår i nuvarande långtidsbudget på denna nivå. Inom dessa belopp
har serviceförvaltningen ansvar att göra de investeringar som krävs för att
lokaler och fastigheter ska vara ändamålsenliga och i detta bör även
hörselteknisk utrustning omfattas.
Även löpande underhåll bör inrymmas i de anslag som finns för
driftändamål och som täcks av internhyran.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Servicenämnden
Ekonomikontoret
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0026

Ansökan om investeringsbidrag till
samlingslokaler - Videbergs
Bygdegårdsförening
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bevilja Videbergs Bygdegårdsföreningen 44 768 kronor för fönsterbyte
under förutsättning att Boverket beviljar 74 613 kronor
2. bidraget finansieras genom disponering av kommunstyrelsens
ofördelade medel 2019 med 44 768 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Videbergs Bygdegårdsförening ansöker om bidrag hos Boverket för
fönsterbyte och därtill hörande för-, under- och efterarbeten i
Videbergslokalen till en total kostnad om 149 225 kronor, inklusive moms.
Vid större investeringar i form av ombyggnad, restaurering och nybyggnad
ger staten genom Boverket bidrag. Staten står för 50 procent av kostnaden,
kommunen för 30 procent och föreningen för återstående 20 procent.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 januari 2019, § 3.
Beslutsförslag 7 januari 2019.
Kultur- och fritidsnämnden 19 december 2018, § 167.

Övervägande
Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden 19 december 2018,
§ 167 och nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja bidrag till
denna åtgärd. Normalt hanterar kultur- och fritidsnämnden finansiering av
diverse bidrag med då det är större nivåer hanteras dessa av
kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0023

Byte av ansvarig revisor för Varbergs kommuns
donationsstiftelser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Johanna Svensson, 770209, som ny ansvarig revisor för
Varbergs kommuns donationsstiftelser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Då nuvarande auktoriserad revisor Josefin Eriksson avslutat sin tjänst som
ansvarig revisor för Varbergs kommuns donationsstiftelser, behöver en ny
utses. Förslag har inkommit från revisionsbyrån PwC, som är utsedd som
revisionsbolag för stiftelserna, att som ny ansvarig revisor utse auktoriserad
revisor Johanna Svensson, 770209.
Stiftelser som Varbergs kommun förvaltar:
Charles och Hedvig Bensons stiftelse, 849600-0087
Stiftelsen Guldbröllopsminnet, 849600-3156
Varbergs Folkrestaurants stipendiestiftelse, 849600-3032
Ruth och Carl Eliassons naturskyddsstiftelse, 849600-5326
Konung Oscar II:s stiftelse, 802477-3924
Oscar B Johanssons stiftelse, 802477-3932
Stiftelsen Varbergs kommuns skolsamfond 1, 849600-5904
N W Ahlströms stiftelse, 849600-7504
Hanna och J A Johanssons stiftelse, 849600-7496
Stiftelsen Varbergs kommuns skolsamfond 2, 849600-5912
Stiftelsen Varbergs kommuns sociala samfond 1, 849600-5870
Stiftelsen Varbergs kommuns sociala samfond 2, 849600-5888
Stiftelsen Varbergs kommuns sociala samfond 3, 849600-5896
Makarna Edvard och Josefina Nilssons stiftelse, 802426-7455
Stiftelsen Kerstins stipendiefond, 802477-5176
Stiftelsen Iro och Irma Högmans fond, 802479-1256

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 januari 2019, § 22.
Beslutsförslag 4 januari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 22
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Dnr KS 2018/0663

Försäljning av Lindhov 1:35
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering varmed
kommunen överlåter till Staten genom Trafikverket hela fastigheten
Varberg Lindhov 1:35 mot en total ersättning om 3 141 499 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 17 januari 2012, § 12 att förvärva fastigheten
Varberg Lindhov 1:35. Som grund till förvärvet låg en överenskommelse,
från 19 oktober 2011, mellan Trafikverket och Varbergs kommun om förtida
förvärv av fastigheten för utbyggnad av Västkustbanan, arbetsutskottet 15
augusti 2011, § 354.
Utöver förvärvet omfattade överenskommelsen även kommunens tillseende
av rivning av kvarvarande byggnader på fastigheterna Lindhov 1:35 och
Lindhov 1:34.
Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan för dubbelspår genom Varberg.
Järnvägsplanen har vunnit laga kraft och projektet har tilldelats medel för
järnvägsutbyggnaden på sträckan Varberg-Hamra. I enlighet med
överenskommelsen ska Trafikverket ersätta kommunen för nedlagda
kostnader i samband med förvärv av Lindhov 1:35 samt rivning av
byggnader på Lindhov 1:35 och Lindhov 1:34.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 januari 2019, § 9.
Beslutsförslag 11 december 2018.
Överenskommelse om fastighetsreglering.
Kommunfullmäktige 17 januari 2012, § 12.
Arbetsutskottet 15 augusti 2011, § 354.

Övervägande
Trafikverket har upprättat förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering mellan kommunen och Trafikverket avseende överföring
av hela fastigheten Lindhov 1:35 till Trafikverkets fastighet Varberg
Lindhov 1:31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Med anledning av att järnvägsplanen är fastställd och laga kraftvunnen
samt att utbyggnad av Västkustbanan, sträckan Varberg-Hamra, har
tilldelats medel kan genomförandet av projekt Varbergstunnel påbörjas och
fastigheten Lindhov 1:35 överföras till Trafikverket i enlighet med
överenskommelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
Trafikverket
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 23
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Dnr KS 2017/0727

Rivning av mur utmed A-hallen vid Renen 13
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. riva muren runt A-hallen vid Renen längs Gamlebygatan och
Östra Långgatan, samt
2. materialet ska i möjligaste mån tas tillvara för återbruk.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att muren
runt A-hallen vid Renen rivs och materialet i möjligaste tas tillvara enligt
arbetsutskottets förslag.
Linda Berggren (S) föreslår att det förtydligas att det i så fall ska framgå att
teglet ska tas tillvara för återbruk.
Jana Nilsson (S) föreslår att muren rivs runt tidigare A-hallen i kvarteret
Renen, att möjligheterna att bevara B-hallen med sin del av muren för
framtiden utreds, samt att muren rivs på ett sådant sätt att teglet kan
användas till andra alternativ enligt tidigare förslag i arbetsutskottet.
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med
Linda Berggrens (S) tillägg.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Linda
Berggrens (S) tillägg.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till Ann-Charlotte Stenkils (M) förslag med Linda
Berggrens (S) tillägg.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 8 ja-röster
och 5 nej-röster.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-01-29

Beslutande

Ja

Hanna Netterberg (M)

X

Erland Linjer (M)

X

Christofer Bergenblock (C)

X

Lena Språng (C)

X

Tobias Carlsson (L)

X

Morgan Börjesson (KD

X

Nej

Jana Nilsson (S)

X

Jeanette Qvist (S)

X

Kent Norberg (S)

X

Turid Ravlo-Svensson (S)

X

Linda Berggren (S)

X

Olle Hällnäs (SD)

X

Ann-Charlotte Stenkil (M)

X

Summa

8

13

5

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2017, § 232 att riva A- och Bhallen på Renen. Utifrån beslutet har samhällsutvecklingskontoret beställt
rivning av Varbergs Fastighets AB. Rivningen utförs i två etapper för att
inte kollidera med saneringen av Kvarteret Renen och riskera det projektets
tidplan. A-hallen har därför rivits under hösten 2018 och B-hallen planeras
att rivas under hösten 2019.
Under upphandling och rivning har bevarats byggnadsmaterial enligt PM
Varbergs Fastighets AB daterat 9 januari 2019. Samtidigt har muren runt
A-hallen setts över för att bedöma möjligheterna att bevara den då
intilliggande takkonstruktioner har tagits bort. Varbergs Fastighets AB och
dess anlitade konstruktör bedömer att då muren numer är helt fristående så
kan muren endast kvarstå om den förstärks med balkar på utsidan och
stöttor på insidan. Ett bevarande av muren är således inte möjligt utan
skulle innebära en förvanskning gentemot dagens utseende.
I det rivningslov som beviljats av byggnadsnämnden ingår rivning av mur.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår utifrån ovanstående att muren rivs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 januari 2019, § 13.
Beslutsförslag 9 januari 2019.
PM Rivning av mur – Varbergs Fastighets AB daterat 9 januari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
Varbergs fastighets AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 24
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Dnr KS 2018/0162

Förstudieuppdrag gällande lokalanpassning
Kyrkskolan, Tvååker
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för
lokalanpassning av kyrkskolan i Tvååker utifrån kultur- och
fritidsnämndens åtgärdsvalsstudie, vilket innebär en indikativ
investeringsnivå om 4-5 miljoner kronor
2. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att utreda och föreslå
alternativ användning alternativt försäljning av nuvarande
ungdomsgård i Tvååker
3. godkänna en förstudiekostnad om maximalt 200 000 kronor och att
denna kostnad belastar kultur- och fritidsnämndens resultatreserv om
projektet inte genomförs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår att ”indikativ nivå” ska strykas i beslutssats 1 i
avvaktan på att förstudien blir klar.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår enligt arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Kyrkskolan i Tvååker kommer att stå tom när ombyggnationen av
Bosgårdsskolan är klar. Denna lokal ligger väl strategiskt precis bredvid
Bosgårdsskolan varför det skulle vara lämpligt att förlägga ungdomsgården
dit.
Nuvarande ungdomsgård i Tvååker är nedsliten, ligger i förhållande till
Bosgårdsskolan på ett avstånd som är för långt för att ungdomar inte ska gå
dit då de riskerar att missa sin hemtransport, och det är dessutom för små
lokaler för den verksamheten man vill bedriva.
Utöver fritidsverksamhet kan lokalerna i Kyrkskolan även användas av
andra aktiviteter såsom exempelvis Kulturskolans verksamhet, Junior,
(arbete med att försöka få fler ungdomar fysiskt aktiva), Funka (fritid för
funktionsnedsatta), aktiv senior etcetera. De olika verksamheterna bedrivs
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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på olika tider och dagar vilket innebär att lokalerna kan användas mer över
tid. Det kan även möjliggöra för föreningar att hyra in sig eller samnyttja
lokalerna för sina verksamheter.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 januari 2019, § 11.
Beslutsförslag 19 december 2018.
Åtgärdsval lokalanpassning Kyrkskolan, Tvååker.
Kultur- och fritidsnämnden 28 februari 2018, § 17.

Övervägande
Tvååker är en strategisk tätort och prognosen för planerad utbyggnad i
Tvååker är positiv. Kyrkskolan ligger strategiskt bra med närhet till skola,
bibliotek och idrottshall vilket gynnar de elever som inte har haft möjlighet
att gå till ungdomsgården sedan tidigare. Då den nuvarande
ungdomsgården är i dåligt skick, samtidigt som det blir en lokal ledig,
Kyrkskolan, anses nyttan vara stor att flytta fritidsverksamheten hit.
För att få till en så bra lösning som möjligt som kan gynna olika
verksamheter ska förstudien genomföras i nära samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen.
I uppdraget ingår att utreda och föreslå alternativ användning av
nuvarande ungdomsgård och då även ta i beaktande att Tvååkers skyttegille
har sina lokaler i nuvarande ungdomsgård.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergs fastighet AB
Kultur- och fritidsförvaltningen
Serviceförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-01-29
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Dnr KS 2019/0002

Köp av fastigheten Spannarp 65:1, del av
Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
1. godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering
varigenom Varbergs kommun erhåller 8,9 hektar mark mot en
ersättning om 5 073 000 kronor
2. kostnaden för förvärvet ska belasta investeringskonto 31220
markförvärv
3. godkänna upprättat nyttjanderättsavtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Markområdet ligger nära E6 och Himlemotet och omnämns i
översiktsplanen som strategiskt för verksamhetsetableringar. Varbergs
kommun har tidigare förvärvat cirka 16,5 ha av fastigheten Varberg
Spannarp 65:1, kommunfullmäktige 20 september 2016 § 122, och
samtidigt beslutades att beställa planprogram för ett nytt
verksamhetsområde nordöst om Himlemotet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 29 januari 2019, § 33.
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering inklusive kartbilaga
samt nyttjanderättsavtal.

Övervägande
Behovet av verksamhetsmark är stort och föreliggande avtalsförslag
innebär att kommunen kommer äga cirka 38,0 hektar för verksamheter
öster om E6:an vid Trafikplats Himle vilket ger en långsiktigt god kapacitet
för att erbjuda mark för näringslivsetableringar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012/0241

Angående överklagande av Länsstyrelsens i
Hallands läns beslut att upphäva detaljplan för
fastigheten Duveslätt 1:3 med flera med mera
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. förklara att de processhandlingar, överklagande och yttranden, som
vidtagits av kommunjuristen Lisa Holmdahl Pedersen i ärendet,
godkänns såsom nämndens egna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 17 januari 2017, § 4 att anta detaljplan för
fastigheten Duveslätt 1:3 med flera i Årnäs i Varbergs kommun.
Länsstyrelsen i Hallands län beslutade att överpröva kommunfullmäktiges
beslut om antagande och upphävde detaljplanen 23 maj 2017,
diarienummer 404-680-17. Länsstyrelsen upphävde beslutet med stöd av
bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen eftersom beslutet om
detaljplan enligt länsstyrelsens mening inte kunde antas innebära att ett
riksintresse i 3 kap. eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodosetts.
Varbergs kommun överklagade 13 juni 2017 Länsstyrelsens beslut till
regeringen. Överklagandet gjordes av kommunjuristen Lisa Holmdahl
Pedersen med stöd av fullmakt lämnad av kommunstyrelsen 19 december
2017, § 327, som bekräftar hennes befogenhet att företräda kommunen i
processer såsom denna. Fullmakten har tillställts regeringskansliet.
Regeringen har berett Varbergs kommun tillfälle att komplettera
överklagandet med ett beslut som visar att fullmäktige vill ha överklagandet
prövat.
Även fastighetsägare och exploatörer inom detaljplaneområdet har
överklagat Länsstyrelsens beslut till regeringen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 januari 2019, § 14.
Beslutsförslag 21 december 2018.
Överklagande 13 juni 2017 av Länsstyrelsens beslut 23 maj 2017.
Utvecklande av talan av överklagande 3 juli 2017.
Yttrande till regeringen 3 april 2018.
Yttrande till regeringen 30 november 2018.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Överväganden
Av 6 kapitlet 15 § 1 st. i kommunallagen, KL, framgår att kommunstyrelsen
själv eller genom ombud får företräda kommunen i alla mål och ärenden,
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning.
Bestämmelsen ger kommunstyrelsen allmän processbehörighet vilket
innebär att kommunstyrelsen kan föra talan när kommunfullmäktiges eller
kommunstyrelsens egna beslut har överklagats.
När det gäller yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess
helhet eller kommunfullmäktige har överklagats framgår det att sådan
beslutanderätt inte får delegeras (6 kap. 38 § 1 st. punkten 2 KL).
Med anledning av vad som framförts ovan föreslås att kommunens
överklagande och yttranden i ärendet godkänns av kommunstyrelsen i
efterhand såsom kommunstyrelsens egna. De processhandlingar som
vidtagits av kommunen kan då inte ifrågasättas i förhållande till vad som
anges om beslutsgången för yttranden i 6 kap. 38 § 1 st.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunjuristen
Regeringskansliet/Näringsdepartementet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-01-29
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Dnr KS 2018/0607

Utträde och ändring av stadgar för skytterådet
för Dagsås skjutbana
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1.

Varberg kommuns representation i skytterådet för Dagsås skjutbana
upphör från och med föreningens årsmöte 2019

2.

godkänna Förslag till nya Stadgar för Skytterådet för Dagsås
skjutbana, att gälla från och med föreningens årsmöte 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har bett om utträde för sin representant i
skytterådet för Dagsås skjutbana. För att kunna göra detta krävs ändring av
föreningens stadgar, vilka ska godkännas av kommunfullmäktige.
Föreningen har därför lämnat in förslag till ändring av stadgarna.
Den typ av representation som kultur- och fritidsnämndens invalda
förtroendevalda haft i föreningen finns inte i någon annan del av nämndens
verksamhet och förslaget är därför att den ska upphöra.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 januari 2019, § 21.
Beslutsförslag 21 december 2018.
Kultur- och fritidsnämnden 24 oktober 2018, § 137.
Förslag till nya Stadgar för Skytterådet för Dagsås skjutbana.

Övervägande
Samverkan mellan kommunen och föreningar bör följa samma regler
oavsett förening, vilket gör att det är lämpligt att Dagsås skjutbanas stadgar
ändras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Dagsås skjutbana
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0658

Undertecknande av handlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil – eller
vid dennes förfall kommunstyrelsens förste vice ordförande Christofer
Bergenblock, eller kommunstyrelsens andre vice ordförande Jana
Nilsson – att med kontrasignation av endera kommundirektör Carl
Bartler, ekonomidirektör Stefan Tengberg, personaldirektör Kristina
Taremark, näringslivsdirektör Martin Andersson, kanslichef Henrik
Lundahl, 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.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 januari 2019, § 20.
Beslutsförslag 6 december 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens förvaltning

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Ks § 29

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden
19 december 2018 – 29 januari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2018/0014-19
Markförvaltarens delegeringsbeslut 10 december 2018 om överlåtelse
av arrenderätt, del av Värö-Backa 17:2.
Dnr KS 2018/0535-3
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 11 december 2018 om
återtagande del av Träslöv 15:1 berörande arrendeupplåtelse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Ks § 30

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. godkänna redovisning av meddelanden från och med 19 december
2018 – 29 januari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2018/0534-4
Servicenämndens yttrande 6 december 2018 till kommunens
revisorer om Granskning av fastighetsunderhåll.
Dnr KS 2018/0076-5
Räddningstjänsten Väst protokoll 10 december 2018.
Dnr KS 2018/0619-4
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 10 december 2018 till
kommunens revisorer om Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn
2017.
Dnr KS 2018/0620-4
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 10 december 2018 till
kommunens revisorer om Granskning av arbetsmiljö i skolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

