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Plats och tid

Sammanträdesrum A1, klockan 13.30-16.45.

Beslutande

Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande
Christofer Bergenblock (C), första vice ordförande
Jana Nilsson (S), andra vice ordförande
Hanna Netterberg (M)
Erland Linjer (M)
Lena Språng (C)
Tobias Carlsson (L) till och med klockan 16, § 95
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)
Micael Åkesson (M)
Christian Persson (C)
Cecilia Rönn (L), § 76-95
Katarina Eiderbrant (S)
Lars-Åke Erlandsson (V), till och med klockan 16,
§ 95
Erik Hellsborn (SD)

Övriga deltagare

Carl Bartler, kommundirektör
Maria Svenningsson, kommunsekreterare
Stefan Tengberg, ekonomidirektör, § 77–88
Markus Lingman, utvecklingsstrateg, Region Halland, § 77
Emma Nilsson, lärare, samt elever från Peder Skrivares skola, § 78

Utses att justera

Olle Hällnäs (SD)

Sekreterare

Maria Svenningsson

Ordförande

Ann-Charlotte Stenkil (M)

Tjänstgörande
ersättare
Cecilia Rönn (L)
ersätter Tobias Carlsson
(L) från § 96.
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Ks § 76

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna ändring i dagordningen enligt följande:
- extra ärende, Initiativärende - Uttalande om återvändande ISterrorister, tillkommer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens dagordning för sammanträdet 30 april 2019 ändras
enligt ovanstående.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Ks § 77

Information om god och nära vård
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Markus Lingman, utvecklingsstrateg Region Halland, informerar om god
och nära vård. Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja
landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en
modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården.
Detta har resulterat i delbetänkandet "God och nära vård – En
primärvårdsreform", där utredningen lämnar en rad förslag. Ett
tilläggsuppdrag gavs också; att utreda och lämna förslag på hur samverkan
mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och
omsorgen kan underlättas och hur gränssnittet mellan dessa
verksamheter bör se ut. Markus informerar om hur regionen arbetar med
dessa frågor redan idag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Ks § 78

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

Beskrivning av ärendet
För andra året samarbetar samhällsvetenskapsprogrammet på Peder
Skrivares skola med kommunens politiska nämnder i det så kallade
demokratiprojektet, där kommunens politiker bett eleverna att undersöka
ett antal frågor rörandes demokrati som de vill ha svar på. Eleverna
redovisar svaren på de frågor som kommunstyrelsen bett dem att
undersöka, bland annat gällande påverkansmöjligheter, framtida arbetsliv
och boendemiljö.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KS 2019/0177

Personal- och hälsobokslut 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna Varbergs kommuns personal- och hälsobokslut för 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) och Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till personalutskottets
förslag med tillägg att de yrkeskategorierna med högst sjukfrånvaro
redovisas separat.
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till personalutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt personalutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till personalutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Jana Nilsson (S) med fleras förslag.
Med 7 ja-röster för personalutskottets förslag och 6 nej-röster för Jana
Nilsson (S) med fleras förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla
personalutskottets förslag.
Beslutande

Ann-Charlotte
Stenkil (M)
Hanna Netterberg
(M)
Erland Linjer (M)
Christofer
Bergenblock (C)
Lena Språng (C)
Tobias Carlsson (L)
Justerandes signatur

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
Utdragsbestyrkande

Datum
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Morgan Börjesson
(KD)
Jana Nilsson (S)
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X
X

Jeanette Qvist (S)

X

Kent Norberg (S)

X

Turid RavloSvensson (S)
Linda Berggren (S)

X
X

Olle Hällnäs (SD)

X

Summa

7

6

Beskrivning av ärendet
Personalkontoret har för verksamhetsår 2018 sammanställt ett särskilt
personal- och hälsobokslut som redovisar kommunens personalpolitik,
statistik över personalens sammansättning, sysselsättningsgrad,
frisknärvaro och sjukfrånvaro, könsfördelning och så vidare. Personal- och
hälsobokslutet är en bilaga till kommunens årsredovisning 2018, men
kommer att redovisas separat vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj.
Antalet tillsvidareanställda medarbetare fortsätter att öka och är nu uppe i
4 352 personer, vilket motsvarar 89 procent av kommunens totala
personalstyrka. Även sysselsättningsgraden bland dessa fortsätter att öka.
Under året genomfördes kommunens femte gemensamma
medarbetarundersökning med ett resultat som var mer positivt än
föregående mätning. Rekryteringsbehovet är fortsatt högt och kommunen
arbetar på flera plan för att attrahera nya medarbetare och säkerställa olika
slags kompetens inför framtiden. Den totala sjukfrånvaron ökade med
0,4 procent och medarbetare utan sjukfrånvaro minskade.

Beslutsunderlag
Personalutskottet 10 april 2019, § 23.
Beslutsförslag 1 april 2018.
Personal- och hälsobokslut 2018, Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0491

Planeringsförutsättningar inför Budget 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. fastställa planeringsförutsättningar inför budget 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 april 2019, § 146.
Beslutsförslag 25 mars 2019.
Planeringsförutsättningar inför Budget 2020.
Befolkningsprognos 2019–2033 Varbergs kommun.
Demografimodell i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0209

Fastställande av nämndernas ingående
resultatreserver för 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. fastställa nämndernas ingående resultatreserver för 2019, enligt
beslutsförslag 23 april 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Vid årsbokslut uppvisar nämndernas drift i regel en viss budgetavvikelse.
Denna avvikelse, positiv eller negativ, kan i vissa fall ackumuleras och
utgöra en nämnds resultatreserv. I samband med årsredovisning för 2018
fattade kommunfullmäktige beslut om justering av nämndernas
resultatreserver. Överskott beroende på nämndens effektivisering eller
besparing överfördes till reserven. Även underskott, som inte berodde på
faktorer utanför nämndens påverkansmöjlighet, reglerades mot reserven.
För 2018 minskades nämndernas resultatreserver med sammantaget 2
miljoner kronor till totalt 87,1 miljoner kronor.
Inför 2019 har kommunfullmäktige beslutat om en ny nämndstruktur och
en utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd har bildats. Inom den nya
nämndens ansvarsområde ligger verksamheter som tidigare tillhörde barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen. Berörda
nämnders resultatreserver behöver nu justeras så att utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden får samma tydliga lokala verksamhetsansvar och
handlingsfrihet som övriga nämnder.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 168.
Beslutsförslag 10 april 2019.
Barn- och utbildningsnämnden 3 september 2018, § 102.

Övervägande
Regelverket för nämndernas resultatreserver och hantering av över- och
underskott beslutades av kommunfullmäktige 26 februari 2013, § 20.
Regelverket har därefter setts över och föreslås revideras genom Riktlinje
för god ekonomisk hushållning samt hantering av
resultatutjämningsreserv och nämndernas över- och underskott.
Nämndernas ekonomiska resultat 2013 till 2018 och de beslut fullmäktige
fattat om hantering av över- och underskott har analyserats med syfte att
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunstyrelsen
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utläsa vilka delar av tidigare barn- och utbildningsnämndens,
socialnämndens och kommunstyrelsens resultatreserver som går att
hänföra till de verksamheter som nu övergått till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
Genomgången visar att det är svårt att utifrån detta underlag dra någon
slutsats kring hur resultatreserverna bör omfördelas.
Istället föreslås resultatreserverna justeras utifrån samma procentuella
fördelning som vid fullmäktiges beslut om överföring av driftsram till
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Denna princip överensstämmer
med det beslut som barn- och utbildningsnämnden fattade i underlag till
budget 2019 om förslag till fullmäktige om fördelning av resultatreserv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0080

Riktlinje för god ekonomisk hushållning samt
hantering av resultatutjämningsreserv och
nämndernas över- och underskott
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Riktlinje för god ekonomisk hushållning samt hantering av
resultatutjämningsreserv och nämndernas över- och underskott
2. upphäva regelverk för hantering av nämndernas över- och underskott i
samband med bokslut, beslutat i kommunfullmäktige 26 februari 2013,
§ 20
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommuner har sedan 1992 års kommunallag trädde i kraft haft krav på sig
att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Under år
2000 tillkom balanskravet och under 2013 infördes en möjlighet att
använda en resultatutjämningsreserv.
Varbergs kommun antog i september 2013 Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Då
förutsättningarna för kommunens styrning förändrats, bland annat genom
beslut om reviderad styrmodell för kommunen, behöver dessa riktlinjer
justeras.
Förslaget till ny riktlinje inkluderar även principerna för hantering av
nämndernas över- och underskott. Detta innebär att styrdokumentet
Hantering av över- och underskott i samband med bokslut upphävs.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 179.
Beslutsförslag 5 februari 2019.
Riktlinje för god ekonomisk hushållning samt hantering av
resultatutjämningsreserv och nämndernas över- och underskott.
Kommunfullmäktige 26 februari 2013, § 20.

Övervägande
Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning
i sin verksamhet, vilket innebär att de ska sköta sin ekonomi på ett

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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ansvarsfullt sätt. Lagen innefattar krav på att resurserna i verksamheten
används till rätt saker och att de utnyttjas effektivt.
Kommunallagen sammanfattar:
• För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning.
• För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning.
• För att utjämna svängningar i kommunens intäkter kan kommunen
anta regler för hantering av resultatutjämningsreserv.
Ramverket för en god ekonomisk hushållning i Varbergs kommun är
fullmäktiges strategiska målområden och prioriterade mål, tillsammans
med kommunfullmäktiges finansiella mål. Målen syftar till en långsiktig,
ändamålsenlig och effektiv verksamhet och att ekonomiska aktiviteter sker i
enlighet med lagar, regler och normer.
Resultatutjämningsreserven är avsedd att utjämna normala svängningar i
skatteintäkterna så att verksamheterna får stabila förutsättningar över en
konjunkturcykel. Genom nämndernas resultatreserver tydliggörs
nämndernas verksamhetsansvar och större handlingsfrihet möjliggörs.
Genom den omarbetade riktlinjen föreslås följande justeringar:
• Principer för God ekonomisk hushållning uppdateras så att de
överensstämmer med ny styrmodell
• Hantering av nämndernas över- och underskott
o Över- eller underskott upp till 0,5 procent av beslutad driftsbudget
o överförs regelmässigt
o Taket för nämndernas reserver är 3 procent av fullmäktige beslutad
driftsbudget (minimum 2 miljoner kronor)
o Användning av resultatreserv beslutas av nämnd upp till 0,5 procent
av beslutad driftsbudget (minimum 2 miljoner kronor)
o Vid beslut i nämnd eller kommunstyrelsen om användning av
resultatreserv regleras nämndens budget och kommunens
budgeterade resultat
o Hamnverksamheten inkluderas i hamn- och gatunämnden
o Skrivning kring fastighetsavdelningens underhållsreserv utgår
o Investeringsmedel ombudgeteras regelmässigt.
• Ekonomikontoret ska meddelas inför beslut i nämnden om användning
av positiv resultatreserv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder
Styrdokument

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0126

Begäran om att omfördela kultur- och
fritidsnämndens investeringsbudget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. utöka kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för objekt ny
konstgräsplan centrum (objekt 32263) med 850 000 kronor till totalt
12 850 000 kronor.
2. finansiering sker genom omföring av kultur- och fritidsnämndens
investeringsram för objekt Ankarvallens omklädningsbyggnad (objekt
34602) med 850 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
14 november 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om en total
investeringsram på 12 miljoner kronor för byggnation av ny 11-manna
konstgräsplan på Håsten. Konstgräsplanen är i stort sett klar, men på grund
av ett kalkylfel i Varberg Fastighets ABs, VFAB, prognosmall visar det sig
nu att budgeten inte räcker. Tilldelad projektbudget för VFAB är 11 320 000
kronor och prognosen ligger nu på knappt 12 170 000 kronor vilket är cirka
850 000 kronor över budget (7,5 procent).
Utöver projektbudget finns 310 000 kronor avsatta för förstudiekostnader
och garantiavsättning som hanteras av samhällsutvecklingskontoret och
370 000 kronor för inventarier vilket hanteras av kultur- och
fritidsnämnden. Totalt blir detta 12 850 000 kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 april 2019, § 148.
Beslutsförslag 20 mars 2019.
Kultur- och fritidsnämndens 27 februari 2019, § 34.

Övervägande
Enligt kommunstyrelsens delegeringsförteckning framgår under
punkt 18j) att:
”beslut om att godkänna finansierad avvikelse från fastställd
investeringsbudget upp till 5 miljoner kronor i enskilt investeringsobjekt.
De av kommunstyrelsen godkända avvikelserna ska rymmas inom den av
kommunfullmäktige beslutade totala investeringsbudgeten för året”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Den föreslagna omfördelningen i detta ärende uppfyller
delegeringmöjligheten, vilket gör att kommunstyrelsen kan fatta detta
beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0154

Uppsiktsplikt 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Varbergs Bostad AB, Varberg Vatten AB och Vatten & Miljö i Väst AB,
Hallands Hamnar Varberg AB och Hallands Hamnar AB, Varberg
Energi AB och Varberg Energimarknad AB, Varberg Event AB, Varbergs
Fastighets AB, Marknad Varberg AB och Varbergs Stadshus AB har
under verksamhetsåret 2018 bedrivit sin verksamhet på sätt som är
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Bolagen står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska årligen i beslut pröva om
kommunens aktiebolag bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt
med det fastställa kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den
kommunala befogenheten, 6 kap. 9 § kommunallagen.
Kommunstyrelsens reglemente anger att:
4 § Styrelsen ska

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för
kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och
kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som
anges i 3 kapitlet. 17–18 b §§ kommunallagen är uppfyllda
beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse
i,
4. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner
styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-04-30

16

Om kommunstyrelsen finner att ett bolag bedriver verksamhet som inte är
förenlig med det fastställda ändamålet eller strider mot den kommunala
befogenheten för bolaget, skall styrelsen lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.
Kommunstyrelsen, vars ledamöter även utgör styrelse i
koncernmoderbolaget Varbergs Stadshus AB, har en uppsiktsskyldighet
över all kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten syftar till att säkerställa att
de av fullmäktige beslutade ändamålen med de verksamheter som bedrivs i
nämnder och bolag fullföljs samt att den kommunala verksamheten bedrivs
inom den kommunala kompetensen.
Inför den kommunala årsberättelsen sammanställer samtliga bolag sina
årsredovisningar. Till årsredovisningen hör en verksamhetsberättelse.
Bolagens verksamhetsberättelser utgör en konkret redovisning av det
gångna året och är därför av vikt när kommunstyrelsen prövar
verksamheterna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 april 2019, § 149.
Beslutsförslag 20 mars 2019.

Övervägande
Kommunstyrelsens förvaltning och kommunstyrelsen har löpande under
verksamhetsåret en betydande kontakt med bolagen. Dessa kontakter som
bland annat sker vid styrelsemöten i Varbergs Stadshus AB, månatliga
möten inom kommunkoncernens ledningsgrupp, planlagda möten mellan
bolagen och kommunstyrelsens arbetsutskott, möten inom
bolagskoncernen samt ekonomikontorets närvaro vid samtliga
slutrevisioner utgör en god grund för den prövning kommunstyrelsen har
att göra enligt kommunallagen 6:1 a. Härtill kommer de
verksamhetsberättelser som färdigställs inför årsboksluten.
Lekmannarevisorernas granskning av bolagen.
I samtliga granskningsrapporter för 2018, som bolagens lekmannarevisorer
har lämnat, bedöms att verksamheten i allt väsentligt skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Utgångspunkten för granskningen är att resp. bolagsverksamhet är förenlig
med ändamål och syfte och att verksamheten drivs på ett sådant sätt att den
ligger inom den kommunala kompetensen. I detta avseende har inga
avvikande synpunkter lämnats.
Eventuella avvikelser från ägardirektiv.
Kommunstyrelsens förvaltning har granskat hur bolaget lever upp till
ägardirektiven och kan konstatera att det inte finns någon avvikelse.
Det är förvaltningens uppfattning att utifrån ovan antecknade
ändamålsbeskrivningar och den uppföljning som sker regelbundet samt
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bifogade verksamhetsberättelser, ger vid handen att Varbergs kommuns
bolag bedrivit sina verksamheter under verksamhetsåret 2018 på ett sätt
som varit förenligt med fastställda ändamål och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Om något eller några bolag inte har fullföljt sin verksamhet förenligt med
ändamål och befogenheter ska frågan föras vidare till kommunfullmäktige
men i och med att så inte är fallet hanteras beslutet om uppsiktsplikt av
kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ekonomikontoret
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Dnr KS 2019/0072

Fullmakt för ombud - Kommunassurans Syd
försäkrings AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. av Varberg kommuns valda ombud ges fullmakt och instruktion om
att för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
− rösta för fastställelse av den av styrelser framlagda resultat och
balansräkning
− rösta för disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
− rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören
− avseende frågan om ny aktiefördelning i samband med nya delägare
rösta i enlighet med styrelsens för Kommunassurans Syd
Försäkrings AB förslag
− samt fatta övriga för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
bolagsstämmas genomförande nödvändiga beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun är delägare i Kommunassurans Syd försäkrings AB och
är därmed kallade till bolagets årsstämma 9 maj 2019.
Som ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet
har att rösta på bolagsstämman, vilket antas i ovanstående beslut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 170.
Beslutsförslag 29 mars 2019.
Kallelse till årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Stämmoombud, Stefan Stenberg
Ersättare för stämmoombud, Jeanette Qvist
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Dnr KS 2019/0165

Årsredovisningar och räkenskapssammandrag
2018 för kommunens donationsstiftelser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna upprättade årsredovisningar och räkenskapssammandrag för
verksamhetsåret 2018 för kommunens donationsstiftelser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningar och räkenskapssammandrag 2018 för kommunens
donationsstiftelser överlämnas för godkännande.
Varbergs kommun förvaltar 16 stiftelser med ett gemensamt kapital
31 december 2018 på totalt 17 366 782 kronor, varav fritt kapital 1 163 344
kronor. Utdelning av det fria kapitalet har under 2018 skett med 439 986
kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 167.
Sammanställd redovisning 2018.
Årsredovisningar 2018.
Räkenskapssammandrag 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ekonomikontoret
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Dnr KS 2019/0063

Svar på ansökan om bidrag - "Broa Över" i
Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. avslå Varbergs Näringslivsförenings ansökan om bidrag med
225 000 kronor för genomförandet av en lokal variant av Broa Över.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs näringslivsförening ansöker om ett bidrag på 225 000 kronor för
genomförande av en anpassad variant av ”Broa över” samt en option för två
ytterligare tillfällen efter utvärdering.
Broa Över är ett utbildningskoncept som samlar personer inom näringsliv
och föreningsliv samt politik och tjänstemän för att skapa nätverkande och
engagerade samhällsbyggare som tillsammans utvecklar framtidsandan och
förändrar attityder på ett positivt sätt. I konceptet som Varbergs
näringslivsförening föreslår ingår platser för 50 deltagare med åtta
halvdagstillfällen över en tid på 4-6 månader.
Broa Över är bland annat testat i Falkenberg, Nybro och Hyltebruk med
goda resultat. I samtliga ovanstående fall är det näringslivet som tagit
initiativet och drivit frågan och det har också varit näringslivet tillsammans
med sparbanksstiftelser och/eller EU-pengar som har bekostat
genomförandet. Kommunens insats har i samtliga fall varit att ge
tjänstemän och politiker möjlighet att delta med lön respektive arvode. I
vissa fall har näringslivsavdelningarna varit behjälpliga i urvalet av
deltagare och bidragit med sin tid.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 april 2019, § 140.
Beslutsförslag 13 mars 2019.
Ansökan om bidrag Broa Över i Varberg – Varbergs näringslivsförening 29
januari 2019.
Konceptbeskrivning Broa Över.

Övervägande
Näringslivs- och destinationskontoret är mycket positiva till att
näringslivsföreningen tar initiativ till att skapa vi-känsla i Varberg. Broa
över är ett beprövat koncept som har gett goda effekter på framtidsandan
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och gemenskapen. Det finns dock ett antal övervägande kring om
satsningen är relevant för Varberg just nu och i den form som föreslås.
Med bakgrund av att det pågår en hel del aktiviteter och att arbetet med ”Vi
är Varberg” är i uppstart finns en tveksamhet till att gå in i en satsning med
syfte att skapa vi-känsla där sökande är endast en av kommunens tre större
företagarnätverk.
Konceptet är bevisat bra på att nå sitt mål att skapa sammanhållning och
framåtanda. Störst effekt verkar konceptet dock ha på kommuner som är i
kris eller står inför stora utmaningar. Varberg är inte i den situationen idag
utan vi har ett näringsliv i tillväxt och kommunen har uppmärksammats
som bland annat årets superkommun och årets landsbygdskommun (Bäst
att bo). Varberg har utmaningar avseende företagsklimatet som vi arbetar
med utifrån antagen handlingsplan. Konceptet Broa Över skulle kunna vara
en del i implementeringen av ”Vi är Varberg” om Näringslivsdialogen
gemensamt kommer fram till att det är vägen framåt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergs näringslivsförening
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Dnr KS 2019/0065

Svar på ansökan om ekonomiskt stöd till
Anhörigriksdagen 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja Anhörigas riksförbund bidrag om 40 000 kronor för att täcka
delar av arrangörskostnaderna för Anhörigriksdagen 7–8 maj 2019
2. bidraget tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel för 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Anhörigas Riksförbund är en politiskt och religiöst obunden
intresseorganisation med drygt 5 000 medlemmar i 56 lokalföreningar i
hela Sverige. Förbundets säte ligger i Varberg där rikskansliet finns med tre
heltidsanställda. Verksamheten finansieras främst med statsbidrag via
Socialstyrelsen.
Anhörigriksdagen är sedan 20 år tillbaka en årligen återkommande
tvådagarskonferens om anhörigfrågor som arrangeras i Varberg av
Anhörigas Riksförbund med stöd av Socialstyrelsen. Den vänder sig i första
hand till människor som möter anhöriga i sin profession samt
beslutsfattare så som chefer och politiker på kommunal, regional och
nationell nivå. Dessutom vänder sig Anhörigriksdagen till människor som
själva är anhöriga, vilket möjliggör en mötesplats där profession, forskare
och anhöriga träffas på lika villkor. Temat för 2019 års Anhörigriksdag är
barn och unga.
Anhörigas Riksförbund har ansökt hos kommunstyrelsen om att få 60 000
kronor i bidrag för att täcka delar av arrangörskostnaderna för att anordna
Anhörigriksdagen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 169.
Beslutsförslag 29 mars 2019.
Ansökan, inkommen 29 januari 2019.

Övervägande
Anhörigas Riksförbund skriver att kostnaderna ökar samtidigt som
intäkterna minskar, vilket gör att de ansöker om bidrag.
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Besöksantalet till Anhörigriksdagen har de senaste åren uppgått till cirka
500 personer och gynnar Varberg genom övernattning på hotell, besök på
restauranger med mera.
Eftersom arrangemanget är välbesökt med ett viktigt tema och samtidigt
inbringar intäkter till stadens företagare, föreslås föreningen ges ett bidrag
på 40 000 kronor för att täcka delar av kostnaden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Anhörigas Riksförbund
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2019/0151

Kompensation för flyttkostnader för
Handbollsklubben Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. utbetala 51 000 kronor till Handbollsklubben Varberg som
kompensation för flyttkostnader
2. kostnaden tas ut kommunstyrelsens konto för ofördelade medel 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Handbollsklubben Varberg har fram till och med säsongen 2017–2018 haft
dispens från Svenska Handbollsförbundet för att spela allsvensk handboll i
Idrottshallen.
Möjligheten till förlängning av dispensen har diskuterats mellan klubben
och förbundet under en längre tid. Klubben har upplevt förutsättningarna
för detta som otydliga och kommunen har involverats i diskussionerna då
förbundet ställt frågor om eventuella möjligheter till utbyggnad av befintlig
hall eller byggnation av ny hall som överensstämmer med förbundets
regelverk för spel på elitnivå.
Under våren 2018 lämnar förbundet besked om att klubben inte kommer
att få någon fortsatt dispens, vilket innebär att allsvenska matcher och kval
fortsättningsvis inte kan spelas i Idrottshallen.
För att hantera den uppkomna situationen och för att stödja klubben har
både kultur- och fritidsförvaltningen och Varberg Event arbetat med att
hitta en lösning. Kommunledningen har också deltagit i möten och där
uttalat en strävan att klubben inte ska ekonomiskt skadas av behovet av att
flytta sina matcher. Detta gäller enbart för den nu genomförda säsongen
och är inte ett långsiktigt åtagande från kommunens sida.
Klubben har nu spelat sina allsvenska matcher under säsongen 2018-2019 i
Sparbankshallen och kan summera att detta medfört en fördyring för
klubben på cirka 51 000 kronor. Kostnaderna beskrivs i en redovisning som
klubben lämnat till kommunen i november 2018.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 mars 2019, § 121.
Beslutsförslag 19 mars 2019.
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Redovisning av förändrad hallkostnad.

Övervägande
Kommunstyrelsens förvaltning bedömning är att Handbollsklubben
Varberg av Svenska Handbollsförbundet har försatts i en situation som har
varit svår att förutse och som negativt påverkat föreningens ekonomi. Detta
är primärt inte en fråga för kommunen att hantera, men eftersom
förbundets beslut till del baseras på faktorer som klubben inte själv kan
påverka så kan det anses vara rimligt att handbollsklubben får ett tillfälligt
ekonomiskt stöd i den uppkomna situationen. Detta stöd bör vara av
engångskaraktär och enbart gälla för den nu genomförda säsongen.
Fortsättningsvis förväntas klubben hantera sina kostnader för spel i
Sparbankshallen på vanligt vis.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Handbollsklubben Varberg
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2019/0188

Ändring av avgift för friköp av parkeringsplatser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. avgiften för friköp av parkeringsplatser ska utgöra 250 000 kronor per
bilplats exklusive mervärdesskatt. Avgiften gäller från det att
kommunstyrelsen fattat beslut i ärendet
2. avgiften ska indexregleras med hänsyn till konsumentprisindex från och
med 1 januari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I parkeringsnorm för Varbergs kommun, godkänd av byggnadsnämnden
16 maj 2012, § 181, anges att friköp av parkeringsplatser ska prövas från fall
till fall av byggnadsnämnden samt att parkeringsavtal som sådant hanteras
av kommunstyrelsen.
Friköp används i de fall en fastighetsägare på egen fastighet inte har
möjlighet att anordna de parkeringsplatser som krävs vid en
bygglovsprövning. Friköpet innebär att fastighetsägaren betalar en
fastställd summa per bilplats till kommunen och därmed slipper att
anordna de aktuella bilplatserna på egen tomt. Kommunen i sin tur
ansvarar för att antalet tillgängliga parkeringsplatser motsvarar det för
vilka friköp har ingåtts.
Avgiften för friköp uppgår till 100 000 kronor per bilplats i 2007 års
prisnivå, vilket motsvarar 117 000 kronor i prisnivå februari 2019.
Med anledning av att anläggande av nya allmänna parkeringsplatser uppgår
till cirka 250 000 kronor per bilplats bör avgiften för friköp höjas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 165.
Beslutsförslag 4 april 2019.
Kommunstyrelsen 29 november 2005, § 203.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret bedömer att en justering av friköpsavgiften är
av största vikt för att säkerställa att kommunen får kostnadstäckning för de
allmänna anläggningar som kommer behöva uppföras.
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I exempelvis Västerport etapp 1 föreslås all parkering för boende ske i ett
parkeringshus som ägs och förvaltas av kommunen. Finansieringen av detta
sker genom att exploatörerna betalar avgift för friköp för de bilplatser som
byggnationen kräver, och kommunen står för anläggningskostnaden för
parkeringsgaraget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
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Dnr KS 2016/0098

Markanvisning Bua Hamnplan tilldelningsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. utse Etikhus som vinnare i markanvisningstävling för Bua Hamnplan
2. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till
markanvisningsavtal
3. anmoda byggnadsnämnden att snarast färdigställa detaljplan för
området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Efter beslut i arbetsutskottet 12 oktober 2016, § 467, påbörjades ett
markanvisningsförfarande för området. Markanvisningen resulterade inte i
någon tilldelning och genom beslut i arbetsutskottet 9 maj 2017, § 275, fick
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att utarbeta en ny inbjudan.
Förslag på ny inbjudan godkändes i arbetsutskottet 15 augusti 2017,
§ 394, och inbjudan adresserades till samtliga exploatörer som anmält
intresse för marktilldelning i Varbergs kommun. Med avsikt att underlätta
framtagande av förslag till exploatering var den nya inbjudan mer öppen
och innehöll inte flera av de krav och kriterier som återfanns i den
föregående inbjudan till markanvisning.
I början av 2018 hade fem tävlingsbidrag inkommit och en utvärdering av
dessa genomfördes. Samtliga bidrag är betygsatta efter samma
bedömningsmatris och bedömningen är utförd av representanter från
stadsbyggnadskontoret, samhällsutvecklingskontoret och hamn- och
gatuförvaltningen. Efter utvärdering har Etikhus tävlingsförslag givits 81
poäng. Övriga tävlingsförslag har givits 65, 39, 38 respektive 37 poäng.
Samhällsutvecklingskontoret fick 26 juni 2018 i uppdrag att förhandla med
den exploatör som getts högst poäng vid utvärderingen samt att
tillsammans med stadsbyggnadskontoret värdera alternativa utformningar
av exploateringsområdet.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 1 april 2019, § 128.
Beslutsförslag 15 mars 2019.
Bedömningsmatris.
Etikhus tävlingsförslag.
Arbetsutskottet 26 juni 2018, § 315.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret bedömer att den förhandling som skett
stärker kommunens kostnadstäckningsgrad. I tävlingsskedet lämnade
Etikhus anbud på 9,2 miljoner kronor, samtidigt som kommunens nedlagda
och prognostiserade kostnader uppgick till 18 miljoner kronor inklusive
iordningsställande av parkytan i planområdets mitt. Efter förhandling
ligger Etikhus anbud på 9 miljoner kronor men bolaget åtar sig rivningsoch saneringskostnader för byggnader samt att iordningsställa parkytan.
Detta innebär att kommunens kostnader efter förhandling uppgår till 12.5
miljoner kronor.
Samhällsutvecklingskontoret ser projekt Bua Hamnplan som ett viktigt
projekt utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål om att fler bostäder
med olika upplåtelseformer ska byggas i hela kommunen. En tilldelning i
markanvisningstävlingen innebär att detaljplan för området kan gå ut på
granskning och därefter antas av byggnadsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2019/0170

Investering ytterligare lokaler Väröbacka skola
Beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna tillägg i 2019 års investeringsbudget om 14,5 miljoner kronor
i form av inköp av modulbyggnader och anpassningar i befintliga
lokaler i Väröbacka skola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förskole- och grundskoleförvaltningen har gett
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra ett åtgärdsval för att
ta fram lösningsförslag att täcka framtida behov av skola i
upptagningsområdet Väröbacka/Bua samt förskola i
Väröbacka, vid byggnation av nya bostäder. Pågående åtgärdsval kommer
att resultera i ett för detta ärende relevant beslutsunderlag för en förstudie
av utbyggnation av sex klassrum samt kapacitetshöjande åtgärder på
Väröbacka grundskola.
De övriga nu identifierade kapacitetshöjande åtgärderna är utökad
kapacitet i mottagningskök, administrativa ytor för pedagoger i årskurs fyra
till sex samt ökad kapacitet på matsal genom att nu angränsande flexsal och
skolbibliotek flyttar till nya lokaler.
Då permanent tillbyggnation inte är möjlig att färdigställa till höstterminen
2019 är ett alternativ att investera i modulbyggnader för att klara
undervisningen fram tills dess att fastighetsinvesteringsprocessen har
skapat en långsiktig permanent lösning.
Anledningen till detta i förtid uppkomna behov är att förskole- och
grundskoleförvaltningens tidigare beskrivna kapacitet i Buaskolan och
Väröbackaskolan inte överensstämmer med nuvarande och kommande
behov av elevplatser.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 164.
Beslutsförslag 11 april 2019.
Servicenämnden 21 mars 2019, § 22.
Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 18 mars 2019, § 14.
Barn- och utbildningsnämnden 10 december 2018, § 166.
Behovsanalys avseende Väröbacka förskola och skola.
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Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret stöder servicenämndens slutsats att det bästa
alternativet är att lösa behovet med köpta modulbyggnader och åtgärda
befintliga skollokaler.
Pågående åtgärdsval har gjort slutsatsen att denna tillbyggnad av
Väröbacka grundskola för att möjliggöra plats för mellanstadiet är
nödvändig. Därigenom ändras inriktningen på Väröbacka grundskola från
årskurs F-3, 7–9 till en F-9 skola.
Detta innebär att Buaskolan vars kapacitet i dagsläget utnyttjas maximalt
får en mindre tillströmning av elever då Väröbackaskolans framtida
mellanstadieelever, nuvarande årskurs tre, från hösttermin 2019 och
framåt, inte går i Buaskolan.
I valet mellan att hyra eller köpa modulbyggnader bedöms ett köp vara det
mest fördelaktiga då hyrestiden är längre än fem år och modulerna därefter
har ett restvärde, alternativt kan användas på annan plats i kommunen.
Alternativet innebär att förbereda markarbeten och ställa upp
modulbyggnaderna med ambition att ta dessa i bruk till starten av
höstterminen 2019.
Förskole- och grundskoleförvaltningen har analyserat
befolkningsprognosen. Analysen utgår ifrån befolkningsprognos och
utbyggnadsplan och förändringar i utfall av dessa påverkar behovet
tidsmässigt. Utifrån det ökande behovet, bedömer
samhällsutvecklingskontoret att köp av modulbyggnader bör ske.
Upphandling kommer att påbörjas innan beslut i kommunfullmäktige är
fattat för att inte tappa fart. I upphandlingen kommer det tydligt framgå att
upphandling inte gäller om beslut om investering avslås i
kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0628

Framtagande av träbyggnadsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att utarbeta en
träbyggnadsstrategi som ska vara klar sista kvartalet 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan Börjesson (KD), Ann-Charlotte Stenkil (M), Jana Nilsson (S) och
Christofer Bergenblock (C)föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Tobias Carlsson (L) och Olle Hällnäs (SD) föreslår att ge
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att utarbeta en strategi för
hållbart byggande som ska vara klar sista kvartalet 2019.

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

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun är sedan 2014 medlem i föreningen Trästad.
Trästad vill inspirera till att utveckla träbyggnation och sprida kunskap om
hur detta görs på bästa möjliga sätt – tekniskt, miljömässigt och
ekonomiskt. På sikt är syftet att därigenom skapa en europeisk och global
marknad för svensk industriell träbyggnadsteknik.
Regeringen storsatsar på industriellt byggande i trä.
Föreningen Trästad tilldelades totalt 6 miljoner kronor 2017 för att under
2017 - 2019 användas till att stimulera träbyggandet i Sverige. Regeringen
anser att ett ökat industriellt träbyggande av hållbart producerad
skogsråvara bör främjas för att öka klimatnyttan, bostadsbyggandet, export
och sysselsättning i hela landet. Med bakgrund i det antog regeringen en
inriktning för träbyggande i juni 2018.
Varbergs kommun för dialog och samarbetar med Växjö kommun för att se
på gott exempel och utbyta erfarenhet i strategiarbetet med träbyggnad.
Varbergs kommun kommunicerar och rådfrågar Energi- och miljöcentrum
samt deltar på seminarium och föreläsningar inom ämnet träbyggnad.
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Detta är ytterligare exempel på arbete med dialog för att skapa
förutsättningar framåt i arbetet med framtagande av träbyggnadsstrategi.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 1 april 2019, § 126.
Beslutsförslag 15 mars 2019.
Kommunstyrelsen 2 december 2014, § 233.
Inriktning för träbyggande Regeringskansliet, 26 juni 2018.

Övervägande
För att öka hållbarhetsperspektivet inom byggnationen så anser
samhällsutvecklingskontoret att en träbyggnadsstrategi är av stor betydelse
att arbeta fram.
En träbyggnadsstrategi kan beskriva tillämpningen av träteknik. Strategin
ska stimulera till ökad användning av trä i byggandet både för
primärkommunen och för kommunens bolag, samt för trä- och
byggindustrin i övrigt. Strategin ska redogöra för ansvar och organisation,
samt skapar förutsättningar för måluppföljning i samband med
kommunens hållbarhetsmål.
En stor del av samhällets miljöpåverkan utgörs av bygg- och
fastighetssektorn. I Varberg är behovet av nya bostäder och kommunal
verksamhetsyta stort, vilket ur ett hållbarhetsperspektiv ställer krav på
klimatsmart och resurssnål byggnation.
Dagens byggnader blir allt mer energieffektiva. Ur ett hållbarhetsperspektiv
är det dock viktigt att uppmärksamma en byggnads miljöpåverkan även
under uppförandefasen, genom att se till byggnadens miljöpåverkan hela
vägen från materialutvinning, materialtillverkning och transport till färdig
byggnad. En hållbar byggnad förutsätter val av resurseffektiva och giftfria
material som går att återanvända eller återvinna, vilket minskar
avfallsmängderna och sparar både pengar och naturresurser.
En del av vision 2025 är att tillgodose dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Att anta en träbyggnadsstrategi ses som en del i
arbetet för att uppfylla Varbergs kommuns hållbarhetsmål.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samhällsutvecklingskontoret
Varbergs Fastighets AB
Näringslivs- och destinationskontoret
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Dnr KS 2019/0181

Bostadsförsörjningsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram förslag till
Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun, vilken ska ersätta
nu gällande bebyggelsestrategi
2. Bostadsförsörjningsstrategin ska vara klar under 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med
tillägget att den ska vara klar under 2020.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Befolkningstillväxten i Varberg har varit positiv under flera decennier
och fortsätter öka i stadig takt. Bra bostäder och goda boendemiljöer
är grundläggande kvaliteter i en kommun och ger förutsättningar för
såväl tillväxt som välfärd. Det är viktigt att kommunens
bostadsförsörjning har beredskap för den planerade
befolkningstillväxten. Varberg behöver fler bostäder, såväl i staden
som på landsbygden.
Varje kommun ska enligt lag, lag om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar, ha antagna riktlinjer för
bostadsförsörjning. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga
åtgärder för bostadsförsörjning förbereds och genomförs. Kommunen
ska samråda med andra kommuner som berörs av planeringen och ge
länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet
och andra regionala organ, tillfälle att yttra sig.
Ett av kommunfullmäktiges fyra strategiska målområden 2016–2019
är bostäder där det prioriterade målet är att fler bostäder med olika
upplåtelseformer ska byggas i hela kommunen. Arbete pågår med Mål
och inriktning 2020–2023. Att arbeta med riktlinjer för
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bostadsförsörjningen är en viktig del av kommunens strategiska
planering för utveckling och tillväxt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 166.
Beslutsförslag 9 april 2019.

Övervägande
Kommunfullmäktige antog 18 juni 2013, § 79 en Bebyggelsestrategi. Syftet
var att visa vägen för kommunens ambitioner att ta initiativet och planera
för helheten och en högre bostadsproduktion. Strategin har årligen
kompletterats med en Utbyggnadsplan där en prioriterad
utbyggnadsordning av bostadsprojekt inom kommunen framgår.
Bebyggelsestrategin har tillsammans med Utbyggnadsplanen utgjort
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning.
För att möta nya krav och ökade behov behöver kommunen ha en
långsiktigt och strategisk syn på hur kommunala verktyg används för att
främja en god bostadsförsörjning i kommunen. Nya riktlinjer föreslås tas
fram och att riktlinjerna benämns Bostadsförsörjningsstrategi för
Varbergs kommun, vilket ligger i linje med kommunens benämning av
styrdokument.
Bostadsförsörjningsstrategin ska ersätta Bebyggelsestrategin.
Arbetet beräknas pågå till första kvartalet 2020 inklusive remisstid.
En bostadsmarknadsanalys som ger ökad kunskap om den lokala
bostadsmarknaden i kommunen ska tas fram. Analysen kommer vara ett
kunskapsunderlag i arbetet med bostadsförsörjningsstrategin.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr KS 2019/0106

Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs
kommun 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun 2019 som
planeringsunderlag för samhällsbyggnadsprocessen, med tillägg på
sidan 18 att ”ortsutvecklingsstrategierna ska i första hand ses som ett
sätt att möjliggöra ytterligare byggnation på landsbygden och får
inte användas för att begränsa dessa möjligheter”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C) och Lena Språng (C) föreslår bifall till
arbetsutskottets förslag med följande tillägg på sidan 18 i
utbyggnadsplanen: Ortsutvecklingsstrategierna ska i första hand ses som
ett sätt att möjliggöra ytterligare byggnation på landsbygden och får
inte användas för att begränsa dessa möjligheter.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Christofer Bergenblock (C) med fleras
förslag och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har fått i uppdrag att ta fram Utbyggnadsplan
för 2019, som ersätter Utbyggnadsplan 2018. Syftet är att vara en
genomförandeplan till kommunens Bebyggelsestrategi samt möjliggöra
intentionerna i kommunens översiktsplan. Syftet med utbyggnadsplanen är
också att vara ett verktyg för kommunens bolag och förvaltningar i arbetet
med att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål om fler bostäder i hela
kommunen.
Befolkningstillväxten i Varberg har varit positiv under flera decennier och
ökar i stadig takt. Det är viktigt att kommunens bostadsförsörjning har
beredskap för den planerade befolkningstillväxten. Varberg behöver fler
bostäder, såväl i staden som på landsbygden. Utbyggnaden i kommunen
ska främst ske i staden, i serviceorterna och i samhällen längs regionala
kollektivtrafikstråk. Den bästa jordbruksmarken ska i största möjliga
utsträckning skyddas från exploatering.
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Översiktsplanen svarar på frågan om var vi ska bygga, bebyggelsestrategin
svarar på hur och utbyggnadsplanen på när bostäderna ska byggas.
Varje kommun ska enligt lag, lag om kommunernas
bostadsförsörjning, ha antagna riktlinjer för bostadsförsörjning. För
att få till en god bostadsförsörjning krävs väl förankrade riktlinjer,
så att kommunen kan fatta snabba beslut när det behövs.
Riktlinjerna ökar kommunens handlingsberedskap när en aktör
visar intresse för att bygga bostäder. Kommunen är då förberedd
och har en fastställd strategi för i vilken riktning kommunen bör
utvecklas. Att arbeta med riktlinjer för bostadsförsörjningen är med
andra ord en viktig del av kommunens strategiska planering för
utveckling och tillväxt.

Övervägande
För att nå kommunfullmäktiges mål om fler bostäder i hela
kommunen, krävs att alla samhällsbyggande förvaltningar och bolag
har en gemensam färdriktning som också går att sammanlänka med
kommunens budgetarbete och befolkningsprognos. Utbyggnadsplan
2019 utgör en sådan gemensam färdriktning, menad att uppdateras
årligen för att kunna utgöra det verktyg som behövs för att leda och
styra planerad bostadsbyggnation i kommunen.
Uppdaterat i Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun 2019 är:
• Bostadsbehov för Varbergs kommun
• Statistiskt underlag
• Sammanställning av planerat bostadsbyggande inom Varbergs
Kommun.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 180.
Beslutsförslag 28 mars 2019.
Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun 2019.
Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun 2019 - tabeller.
Kunskapsunderlag VA.
Kunskapsunderlag infrastruktur och offentliga rummet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
Hamn- och gatunämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
VIVAB
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Dnr KS 2019/0108

Revidering av Hållbarhetsprogram för
Västerport
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna revidering av Hållbarhetsprogram för Västerport
2. ge projektledaren för Västerport i uppdrag att löpande uppdatera
värden och förhållanden av teknisk karaktär i hållbarhetsprogrammet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsprogram för Västerport godkändes av kommunstyrelsen 27
september 2016, § 192.
Syftet med hållbarhetsprogrammet är att styra Västerports utveckling i en
hållbar riktning och underlätta arbetet kring hållbarhetsfrågorna för
samtliga aktörer i projektet. En del i detta är kontinuerliga revideringar av
hållbarhetsprogrammet för att skapa ännu bättre förutsättningar för
hållbara lösningar.
Sedan hållbarhetsprogrammet godkändes har utvecklingen gått framåt. De
kommunala hållbarhetsmålen i Varbergs kommun har tillkommit och
styrande dokument som Miljöbyggnad och Citylab har uppdaterats. Den
nya versionen av hållbarhetsprogrammet innehåller tillkommande och
reviderade krav, bland annat inom områden som ekosystemtjänster,
cirkulär ekonomi, dokumentation samt uppföljning av byggherrar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 1 april 2019, § 131.
Beslutsförslag 1 mars 2019.
Kommunstyrelsen 27 september 2016, § 192.
Reviderat Hållbarhetsprogram för Västerport.

Övervägande
Sedan hållbarhetsprogrammet godkändes 2016 har utvecklingen gått
framåt och de kommunala hållbarhetsmålen har tillkommit. Revideringen
är ett led för att säkerställa att Västerport ligger i framkant när det gäller
hållbar stadsutveckling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Projektledaren för Västerport
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Dnr KS 2019/0166

Antagande av nya verksamhetsområden för VA,
vatten och avlopp, i Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. inrätta verksamhetsområden för VA genom tillägg av fastigheterna
Galtabäck 12:1, Grimeton 9:13, Källstorp 7:40, Spannarp 13:69 och
13:70, Torpa-Kärra 6:182, Trönninge 38:2–38:49 och 6:9, 18:1 och del
av 7:47, Trönningenäs 9:1, 9:2, 9:3 del av 5:29, Lindhov 1:69, 1:70, 1:78,
del av 1:22 och del av S:1 på sätt som framgår av kartmaterial, bilaga A
2. utvidga verksamhetsområden för VA genom tillägg av fastigheterna
Bläshammar 5:59-5:72, 5:73 (1), 5:73 (2), 5:73 (3), 5:73 (4), 5:73 (5),
5:74 del av 3:2, S:3, Bua 32:46, 32:49, 32:55, 32:57, 32:58, del av 32:1,
Gunnarsjö 1:20, 1:21, 1:22 och del av 1:18, Källstorp 7:41 och 7:35,
Källstorp 9:40, på sätt som framgår av kartmaterial, bilaga B.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Huvudmannen för VA-verksamheten i Varberg kommun vill inrätta
verksamhetsområden för VA. Ärendet gäller att inrätta nya
verksamhetsområden där exploatering har skett de senaste åren eller
nyanslutningar skett i det befintliga verksamhetsområdets närhet.
Verksamhetsområden definieras enligt Lagen om allmänna vattentjänster
§ 1 som, "verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller
flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän vaanläggning". Ansvaret för att inrätta verksamhetsområdet åligger
kommunen och inte huvudmannen, i enlighet med Lagen om allmänna
vattentjänster§ 6.
Nya verksamhetsområden tas upp för beslut en gång per år eller vid
särskilda tillfällen om en utbyggnad kräver detta. Verksamhetsområdena
delas in i nyttigheterna spillvatten, dricksvatten och dagvatten. Föreslagna
och sedan tidigare antagna verksamhetsområden framgår i ärendets
bilagor.
Det är två olika typer av områden där beslut behöver fattas, dessa
kategoriseras enligt följande: Kategori E: Föreslagna utvidgningar av
verksamhetsområde, ej framdriva av exploatering. Exempelvis berör detta
fåtal fastigheter i direkt närhet till befintligt verksamhetsområde som har
behov av allmänna vattentjänster (VA ska byggas ut).
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Kategori B: Beslut om verksamhetsområden för de fastigheter som är
tillagda i anslutning till befintliga verksamhetsområden (VA-redan
utbyggt).
Kategori E: Föreslagna utvidgningar av verksamhetsområde, ej framdriva
av exploatering. Exempelvis berör detta fåtal fastigheter i direkt närhet till
befintligt verksamhetsområde som har behov av allmänna vattentjänster
(VA ska byggas ut).

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 175.
Beslutsförslag 1 april 2019.
Varberg Vatten AB 26 februari, § 25.
Kartor bilaga A och B.

Övervägande
Kommunkansliet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta
verksamhetsområden för VA och att utvidga ett antal befintliga
verksamhetsområden för VA i enlighet med förslag från Varberg Vatten AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0556

Delegeringsförteckning för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta Delegeringsförteckning för kommunstyrelsen med tillägget att i
punkterna 20 B, F och I ändra till förhandlingschef istället för
personaldirektör.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med
tillägget att i punkterna 20 B, F och I ändra till förhandlingschef istället för
personaldirektör.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delgeringsförteckning revideras emellanåt med
anledningar av till exempel förändringar i organisationen eller önskemål
om ökad eller minskad delegeringsrätt till
tjänstepersoner/utskott/presidium/ledamot.
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens nämndsorganisation ska
utökas till ytterligare en nämnd, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, vilket medfört förändringar i flera nämnders
reglementen. Med anledning av detta behöver även nämndernas
delegeringsförteckningar revideras, vilka beslutas av respektive nämnd. De
delar i kommunstyrelsens delegeringsförteckning som berörs av detta är de
som handlar om grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, Svenska
för invandrare och yrkeshögskoleutbildning. Dessa ansvarar inte längre
kommunstyrelsen för och de ska därmed tas bort från
delegeringsförteckningen.
Utöver ovanstående har vissa smärre ändringar gjorts, bland annat har
några punkter gällande personal- och arbetsgivarärenden tagits bort eller
fått förändrad delegat, och en punkt gällande dataskyddsförordningen har
tillkommit.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 1 april 2019, § 133.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Beslutsförslag 6 februari 2019.
Delegeringsförteckning för kommunstyrelsen.

Övervägande
Delegeringsförteckningen revideras vid behov och med anledning av
framförallt förändring av ansvarsområden och verksamheter för
kommunstyrelsen, föranleds nu ett antagande av ny delegeringsförteckning.
Kommunkansliet föreslår därför kommunstyrelsen att anta
Delegeringsförteckning för kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på kommunstyrelsens förvaltning
Styrdokument
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0215

Sammansättning av ledamöter i folkhälso- och
trygghetsrådet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Varbergs kommuns representanter i folkhälso- och trygghetsrådet
utökas från presidierna i kommunstyrelsen, förskole- och
grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, hamn- och gatunämnden
till att även innefatta presidiet i byggnadsnämnden
2. utse Christian Persson (C) och Thomas Johansson (S)
till ledamöter i folkhälso- och trygghetsrådet fram till och
med 31 december 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Folkhälso- och trygghetsrådet utgör ett samverkansforum som utgår från
ordinarie verksamheters och förvaltningars arbete med frågor rörande
folkhälsa och social hållbarhet. Idag ingår polisen, kommunen och region
Halland via Varbergsnämnden i samverkansforumet. Folkhälso- och
trygghetsrådet utgör en politisk nivå med biträde av tjänstepersoner, vilka
vanligtvis träffas fyra gånger om året. Räddningstjänsten Väst ansvarar för
administration, sekreterarskap och ordförandeskap i rådet.
Rådet har tidigare bestått av presidierna i kommunstyrelsen, förskole- och
grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, hamn- och gatunämnden, men
föreslås nu utökas till att även innefatta presidiet i byggnadsnämnden.
Eftersom kommunfullmäktige 18 december 2018, § 239, valde vilka
personer som skulle ingå i rådet, behöver ett nytt beslut fattas då
sammansättningen härmed ändras.
Kommunens representation i rådet består av ledamöter, inga ersättare
väljs.
Rådets sammansättning framgår i dess arbetsformer, vilka revideras utifrån
kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 172.
Beslutsförslag 11 april 2019.
Kommunfullmäktige 18 december 2018, § 239.
Justerandes signatur
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Övervägande
Genom att kommunfullmäktige fattar föreslaget beslut utökas rådet till
nämnd sammansättning utan att enskilda personer behöver väljas av
kommunfullmäktige. Detta underlättar dels om någon under
mandatperioden skulle begära entledigande, eftersom ett fyllnadsval då inte
behöver göras, dels inför nästa mandatperiod då val av ledamöter inte
behöver göras alls eftersom fullmäktige genom ovanstående beslut
fastställer vilka funktioner som ska ingå i rådet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0664

Handlingsplan för Varbergs kommun - vid
kärnteknisk olycka vid Ringhals kärnkraftverk
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta Handlingsplan för Varbergs kommun vid kärnteknisk olycka vid
Ringhals kärnkraftverk.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Handlingsplanen är ett komplement till kommunens lednings- och
informationsplan Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
samt till Länsstyrelsens handlingsplan Plan för olycka vid kärnteknisk
anläggning.
Kommunen har särskilt till uppdrag att upprätta en så kallad
utrymningsplats i samband med en olycka vid Ringhals. Uppdraget och
dess innebörd preciseras i dokumentet Upprättande av utrymningsplatser.
Därför innefattar denna handlingsplan endast en generell beskrivning av
utrymningsplatsen. I övrigt regleras kommunens uppgifter i det avtal som
upprättats mellan Varbergs kommun och Länsstyrelsen i Hallands län.
Handlingsplanen behandlar de uppgifter Varbergs kommun har inför och
vid olycka vid den kärntekniska anläggningen Ringhals:
• Upprätta kommunens organisation för samhällsstörningar
• Planera för utrymning av vissa svårrörliga grupper
• Bistå Länsstyrelsen i Hallands län i upprättandet av en utrymningsplats
• Ordna skyltning till utrymningsplats och presscenter
• Planera för inkvartering av utrymmande allmänhet
• Delta med bemanning av gemensamt presscenter
• Delta i utbildnings- och övningsverksamhet
• Delta i indikeringsverksamheten

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 1 april 2019, § 130.
Beslutsförslag 21 januari 2019.
Handlingsplan för Varbergs kommun - vid kärnteknisk olycka vid
Ringhals kärnkraftverk.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Räddningstjänsten Väst
Samtliga nämnder och bolag
Lokala säkerhetsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
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Dnr KS 2019/0136

Nytt vägnamn på Trönningenäs 5:29, Travvägen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. till nytt gatunamn på Trönningenäs 5:29 fastställa Travvägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av ny detaljplan över Trönningenäs 5:29 behöver man se
över ett nytt vägnamn.
Kommunstyrelsen beslutade 26 januari 2010, § 9, att nuvarande
Hansavägen namnändras till Norra Hansavägen och att vägen mellan
Trönningenäsvägen och gården Hansa får namnet Södra Hansavägen.
Ändringen har inte skett i praktiken utan väntar i avvaktan på ytterligare
detaljplanering i Trönningenäs.
Detaljplanen för Trönningenäs 5:29, L111 vann laga kraft 25 juni 2018 och
man har nu tittat på namngivning åt vägen mellan Trönningenäsvägen och
Hansagården.
Efter remiss från Lantmäteriets enhet för namnfrågor så har de
rekommenderat att man förlänger namnet Hansavägen hela vägen till
Trönningenäsvägen. Men på grund av pågående planprogram
Trönningenäs föreslås att låta Hansavägen vara som det är idag och istället
ta fram ett annat namn åt vägen, från Trönningenäsvägen till gården Hansa
och som kopplas samman till befintligt område med Sulkyvägen, Fäxavägen
och Kuskvägen.
Vägnamnet föreslås därför att ändras till Travvägen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 1 april 2019, § 135.
Beslutsförslag 13 mars 2019.
Kultur- och fritidsnämnden 30 januari 2019, § 13.
Lantmäteriets yttrande 13 september 2018.
Planprogram.
Detaljplanområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
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Dnr KS 2018/0334

Information - uppföljning verksamhetsberättelse
från föreningen Agape Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 7 augusti 2018, § 126 angående fördelning
av statsbidrag för tillfälligt stöd till ensamkommande följande:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

300 000 kronor av 2017 års statsbidrag samt 250 000 kronor av 2018 års
statsbidrag för tillfälligt stöd till ensamkommande betalas ut till föreningen
Agape Varberg, organisationsnummer 802511–8376. Pengarna ska användas
för att bidra till att täcka kostnader för föreningens engagemang och aktiviteter
under 2018
som uppföljning av hur Agape använt bidraget ska föreningen översända sin
verksamhetsberättelse för 2018 till kommunen
för budget 2018 tillföra barn- och utbildningsnämnden 300 000 kronor av
statsbidraget för tillfälligt stöd till ensamkommande för 2018
för budget 2018 tillföra socialnämnden 300 000 kronor av statsbidraget för
tillfälligt stöd till ensamkommande för 2018
paragrafen justeras omedelbart och ska därefter omedelbart verkställas
uppdraget om legalitetsprövning samt genomgång av Agapes ekonomi och
juridiska status enligt beslut i kommunfullmäktige 19 juni 2018, § 119, anses
härmed som slutfört.

Föreningen Agape Varberg har som uppföljning i enlighet med punkten 2 i
beslutet översänt sin verksamhetsberättelse för 2018 till kommunen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 182.
Beslutsförslag 9 april 2019.
Verksamhetsberättelse föreningen Agape Varberg 2018.

Övervägande
Föreningen Agape Varberg har i enlighet med punkten 2 i
kommunfullmäktiges beslut 7 augusti 2018, § 126, översänt sin
verksamhetsberättelse för 2018 till kommunen som uppföljning av hur
Agape använt tilldelat bidrag. Uppföljning har därmed skett på föreskrivet
vis.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Föreningen Agape Varberg
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2018/0637

Svar på remiss om belysningsstrategi för
Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända yttrande daterat 28 februari 2019 till hamn- och
gatunämnden som kommunstyrelsens svar på remiss om
Belysningsstrategi för Varberg, med tillägget att den ljuspolicy
kommunfullmäktige gav i uppdrag att ta fram saknas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 15 september 2015, § 149, att ge hamn- och
gatuförvaltningen i uppdrag att ta fram en ljuspolicy och belysningsstrategi
för Varberg. Hamn- och gatuförvaltningen har valt att samla
rekommendationer och riktlinjer i ett samlat dokument med namnet
belysningsstrategi. Denna belysningsstrategi beskriver hur kommunens
befintliga och nya belysningsanläggningar ska utvecklas och förvaltas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 174.
Beslutsförslag 28 februari 2019.
Yttrande, 28 februari 2019.
Belysningsstrategi för Varbergs kommun, remissversion 14 november 2018.

Övervägande
Belysningsstrategi för Varbergs kommun bör kompletteras enligt följande:
Avsnitt landmärken: prioriteringslista för belysning av kommunens
landmärken upprättas.
Avsnitt vinterbelysning – texten ändras till: Arbetet med att ta fram
framtidens vinterbelysning bör drivas av Varbergs Energi och hamn- och
gatuförvaltningen i samverkan med näringslivs- och destinationskontoret
och fastighetsägarna i Varberg.
Avsnitt tillfällig effektbelysning: Förbereda tekniska infrastruktur för att
möjliggöra tillfällig effektbelysning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0038

Svar på remiss - förslag till ny fördjupad
översiktsplan för centrala Göteborg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 3 april 2019 som svar på remiss om
fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Göteborgs stad har tagit fram ett förslag till ny fördjupad översiktsplan för
centrala Göteborg. Varbergs kommun har fått förslaget på remiss.
Samrådstiden pågår mellan 16 januari och 26 april 2019. Varbergs kommun
har fått förlängd svarstid.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 176.
Beslutsförslag, 3 april 2019.
Yttrande, 3 april 2019.
Förslag på ny fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg.

Övervägande
Varberg kommuns trafikstrategi, antagen av kommunfullmäktige 20
oktober 2015, pekar ut en framtidsbild för Varberg 2030 där trafikstrategin
ska bidra till att uppnå en kommun med ett hållbart transportsystem för
person- och godstransporter på både lokal och regional nivå. En av
strategierna för att nå framtidsbilden är att verka för att kapaciteten på
Västkustbanan ska öka för att underlätta hållbart resande.
Varbergs kommun har ett strategiskt läge ur kommunikationssynpunkt
med pendlingsavstånd till Göteborg och kommunen ingår även i Göteborgs
lokala arbetsmarknadsregion. Centralstationen i Göteborg är en viktig
målpunkt för både in- och utpendlingen Varberg - Göteborg. I Varbergs
kommun pågår ett arbete med att bygga ut Västkustbanan med dubbelspår
för att öka kapaciteten på järnvägen. Varbergs kommun ser därmed positivt
på de satsningar som bland annat genomförs i Göteborgs stad med att
bygga ut Västlänken för att säkra både hållbara person- och
godstransporter i framtiden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
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Varbergs kommun ser även positivt på planförslagets intentioner att
förbättra pendlingsmöjligheterna via gång-, cykel- och kollektivtrafik från
centralstationen och de nya stationerna Korsvägen samt Haga/Järntorget
till övriga målpunkter i staden. Kommunen anser att dess intressen
tillgodoses i båda alternativen stadskärnan stannar söder om älven samt
stadskärnan växer norrut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Göteborgs Stad
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Dnr KS 2019/0039

Svar på remiss - förslag på fördjupad
översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag
Hammarskjöldleden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 3 april 2019 som svar på remiss om
fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag
Hammarskjöldleden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Göteborgs stad har tagit fram ett förslag till ny fördjupad översiktsplan för
Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldleden. Varbergs kommun har
fått förslaget på remiss. Samrådstiden pågår mellan 16 januari och 26 april
2019. Varbergs kommun har fått förlängd svarstid.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 177.
Beslutsförslag 3 april 2019.
Förslag på ny fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag
Hammarskjöldleden.
Yttrande, 3 april 2019.

Övervägande
Varbergs kommun har tagit del av samrådshandlingen för ny fördjupad
översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldleden och avser
lämna följande synpunkter: Varbergs kommun har ett strategiskt läge ur
kommunikationssynpunkt med pendlingsavstånd till Göteborg och
kommunen ingår även i Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion. Varbergs
kommun ställer sig bakom målet att öka andelen hållbara resor både inom
och genom planområdet, samt att minska barriäreffekterna som stora
trafikleder skapar. Varbergs kommun vill dock understryka att Söderleden
och Dag Hammarskjöldleden är viktiga vägar i ett regionalt perspektiv för
de som pendlar till bland annat olika målpunkter norr om planområdet från
kommunen. Det ska även i fortsättningen vara lätt att pendla mellan
Varbergs kommun till olika målpunkter i Göteborg synpunkter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Göteborgs Stad
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Dnr KS 2019/0040

Svar på remiss - förslag till ny översiktsplan för
Göteborgs stad
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 3 april 2019 som svar på remiss om
översiktsplan för Göteborgs stad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Göteborgs stad har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Varbergs
kommun har fått förslaget på remiss. Samrådstiden pågår mellan 16 januari
och 26 april 2019. Varbergs kommun har fått förlängd svarstid.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 178.
Beslutsförslag 3 april 2019.
Yttrande, 3 april 2019.
Förslag på ny översiktsplan för Göteborgs stad.

Övervägande
Varberg kommuns trafikstrategi, antagen av kommunfullmäktige 20
oktober 2015, § 168, pekar ut en framtidsbild för Varberg 2030 där
trafikstrategin ska bidra till att uppnå en kommun med ett hållbart
transportsystem både för person- och godstransporter. En av strategierna
för att nå framtidsbilden är att verka för att kapaciteten på Västkustbanan
ska öka för att underlätta hållbart resande och hållbara transporter.
Varbergs kommun har ett strategiskt läge ur kommunikationssynpunkt
med pendlingsavstånd till Göteborg och kommunen ingår även i Göteborgs
lokala arbetsmarknadsregion. Som Göteborgs stad beskriver i förslaget så
sker det en stor in- och utpendling från staden. Från Varbergs kommun
pendlar många av invånarna dagligen till Göteborg med tåg via
Västkustbanan och det finns även en hög utpendling från Göteborg till
Varbergs kommun på samma sträcka.
I Varbergs kommun pågår ett arbete med att bygga ut Västkustbanan med
dubbelspår för att öka kapaciteten på järnvägen. Varbergs kommun ser
därmed positivt på de satsningar som bland annat görs i Göteborgs stad
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med att bygga ut Västlänken för att säkra både hållbara person- och
godstransporter i framtiden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Göteborgs Stad
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Varbergs kommun
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Dnr KS 2019/0113

Svar på remiss - ansökan från Vesterhavsskolan
AB om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Vesterhavsgymnasiet i Falkenbergs kommun
från och med läsåret 2020/2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande gällande
ansökan från Vesterhavsskolan AB om godkännande som huvudman för
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Vesterhavsgymnasiet i Falkenbergs kommun, daterat 8 mars 2019, som
yttrande för Varbergs kommun
2. översända yttrandet daterat 8 mars 2019 till Skolinspektionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Vesterhavsskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Vesterhavsgymnasiet i Falkenbergs kommun från och med läsåret
2020/2021.
Varbergs kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens yttrande ska innehålla en
konsekvensbeskrivning där det bör framgå vilka ekonomiska,
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt
vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka femsex år.
Utöver ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser ska
kommunen inkomma med uppgift om vilka kommuner/förbund som
kommunen har samverkansavtal med, redovisa en befolkningsprognos över
kommunens 16-åringar de kommande fem åren, år 2019-2024, samt vilka
kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de i ansökan
aktuella programmen. Uppgift om antal befintliga utbildningsplatser på
respektive program och inriktning och uppgift om kommunen avser att
erbjuda sökta program och inriktningar läsåret 2019/2020 samt om möjligt
2020/2021 ska också lämnas.
Redogörelse enligt ovan framgår av bilagt yttrande.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 april 2019, § 173.
Beslutsförslag 9 april 2019.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 8 april 2019, §
20.
Yttrande från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, daterad 8 mars
2019.
Remiss - Ansökan från Vesterhavsskolan AB om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Vesterhavsgymnasiet i Falkenbergs kommun från och med läsåret
2020/2021.

Övervägande
Kommunkansliet föreslår kommunstyrelsen anta utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens yttrande gällande ansökan från
Vesterhavsskolan AB om godkännande som huvudman för en nyetablering
av en fristående gymnasieskola vid Vesterhavsgymnasiet i Falkenbergs
kommun, daterat 8 mars 2019, som yttrande för Varbergs kommun samt
att översända yttrandet daterat 8 mars 2019 till Skolinspektionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Skolinspektionen
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Dnr KS 2018/0462

Svar på motion om att höja standarden på
banvallen mellan Varberg och Ullared (Ätran) så
hela sträckan blir en fungerande cykelled
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att kommunen i
första hand prioriterar cykelvägar till skolor och arbeten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till motionen med tillägg att särskilda medel
avsätts för att hantera frågan.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår avslag till motionen med hänvisning till
att kommunen i första hand prioriterar cykelvägar till skolor och arbeten.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte Stenkils (M) förslag.

Beskrivning av ärendet
Jana Nilsson (S) inkom 29 augusti 2018 med en motion till
kommunfullmäktige om att höja standarden på banvallen mellan Varberg och
Ullared (Ätran) så att hela sträckan blir en fungerande cykelled. Sträckan
används idag av många cyklister för att ta sig upp till Åkulla. Standarden på
sträckan är varierande och det krävs förbättringar för att sträckan ska kunna
kallas för cykelled. En förebild är sträckan som går på banvallen mellan
Ullared – Ätran, där banvallen är oasfalterad men mycket lättcyklad.
I motionen föreslås att kommunen, efter dialog med markägare längs
sträckan, genomför en standardhöjning av banvallen där den tidigare
järnvägen mellan Varberg och Ätran gick, när det gäller den del som går från
Varberg till kommungränsen i öster. Inriktningen ska vara att denna så långt
det är möjligt når en standard motsvarande delen Ullared – Ätran.
Kommunen föreslås också att ta kontakt med Falkenbergs kommun för att se
om det finns intresse från dem att försöka utveckla deras del av sträckan
mellan kommungränsen och Ullared för att därmed få en cykelled som
sträcker sig hela vägen mellan Varberg och Ätran.
Justerandes signatur
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Motionen har skickats på remiss till hamn- och gatunämnden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 1 april 2019, § 138.
Beslutsförslag 28 februari 2019.
Hamn- och gatunämnden 17 december 2018, § 138.
Motion inkommen 29 augusti 2018.

Övervägande
I cykelplanen 2016–2020, beslutad av hamn- och gatunämnden 19 december
2016, redovisas en målbild för kommunens cykelfrämjande arbete och en
handlingsplan för hur målbilden ska kunna bli verklighet på såväl kort som
lång sikt. Cykelplanen pekar ut två fokusområden för perioden 2016–2020:
arbetspendling och arbetspendlingsstråk samt säkra skolvägar för barn.
Prioriteringen grundas på:
•
•

Inom dessa två områden finns en stor potential att få en betydande
överflyttning av resor från bil till cykel
Ovannämnda utpekade fokusområden ger bättre måluppfyllelse till lägre
kostnader och är riktade till fler användare.

Bedömningen är att utveckling av dessa två fokusområden genererar en högre
samhällsnytta per investerad krona än utveckling av rekreationsstråk, därav
har satsningar på rekreation och turism en lägre prioritering i cykelplanen. De
ställningstaganden som har gjorts i cykelplanen utgör även grunden för hamnoch gatunämndens prioritering av investeringsprojekt gällande utveckling av
cykelvägar och cykelstråk.
Samma ställningstagande gällande lämplig prioriteringsordning av
cykelinvesteringar gjordes även av dåvarande tekniska nämnden under mitten
av 1990-talet, i samband med den motion som omnämns i den nu aktuella
motionen. Tekniska nämnden beslutade 21 november 1994, att ta upp den
aktuella sträckan i nämndens projektlista. De beslutade därefter att skylta upp
sträckan men inte uppta medel för utveckling av densamma. I
kommunfullmäktiges beslut gällande ovannämnda motion, står det att den
aktuella sträckan främst får anses betjäna fritids- och rekreationscyklister.
Kommunfullmäktige beslutade att sträckan bör i fortsättningen finnas med i
tekniska nämndens projektlista och prövas gentemot andra önskvärda
cykelvägar. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har sträckan sedan
dess kvarstått på hamn- och gatuförvaltningens lista över önskvärda
cykelvägar i kommunen, men har inte prioriterats av ett antal anledningar.
Stora delar av marken längs banvallens sträckning inom Varbergs kommun
ägs av privata markägare och flera av de berörda vägarna är enskilda vägar.
Justerandes signatur
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Kommunen är därmed varken markägare eller väghållare inom det avsedda
området. En utveckling av banvallen i linje med förslaget i motionen skulle
kräva dialog med berörda markägare, eventuellt inköp av mark eller tecknande
av nyttjanderättsavtal med flera olika markägare längs sträckan. Det finns
även en betydande risk att den gamla banvallen innehåller förorenade massor
från den tidigare järnvägen och järnvägstrafiken längs sträckan. Förekomsten
av förorenade massor skulle innebära ett omfattande och kostsamt
saneringsarbete inklusive transport av miljöfarliga massor för destruktion.
Bedömning är att förslaget i motionen skulle innebära en hög kostnad för
kommunen då sträckan är lång och med största sannolikhet innefattar
sanering av stora mängder förorenade massor. Kostnaden behöver ställas i
relation till nyttan av förslaget och andra pågående och framtida investeringar
gällande utveckling av cykelvägnätet i Varbergs kommun. Förslaget skulle
även medföra en risk att de prioriterade och angelägna fokusområden som
hamn- och gatunämnden pekat ut i Cykelplan 2016–2020, skulle behöva
prioriteras ned till förmån för utveckling av rekreationsstråk.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0475

Svar på motion om gång- och cykelstråk
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att cykelnätet särskiljs samt att kommunen bygger
snabbcykelstråk med hänvisning till att hamn- och gatunämnden beslutat
att frågan ska utredas i samband med kommande arbete med kommunens
cykelplan 2012-2025.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Johan Rosander (MP) inkom 31 augusti 2018 med en motion om gång- och
cykelstråk. Den långsiktigt hållbara stadsmiljön ska inte endast bygga på
kollektivtrafik, utan behöver i högre grad beakta cykel som transportmedel.
Cykel är ett yteffektivt transportmedel och det finns fler vinster som är
kopplade till att fler använder cykel som transportmedel. Varbergs kommun
bör stimulera innovativa lösningar för minskad biltrafik och gynna
kollektivtrafik, samt gång- och cykelstråk i högre utsträckning.
I motionen föreslås att kommunen särskiljer cykelnätet samt att kommunen
skapar ett snabbcykelstråk för att behålla vår levande stadskärna. Kommunen
rekommenderas att lära sig av andra europeiska städer gällande
kollektivtrafikplanering.
Motionen har skickats på remiss till hamn- och gatunämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 april 2019, § 151.
Beslutsförslag 5 mars 2019.
Motion inkommen 31 augusti 2018.
Hamn- och gatunämnden 25 februari 2019, § 12.

Övervägande
Attraktiva gång- och cykelvägar är en grundförutsättning för att invånarna i
Varbergs kommun ska välja hållbara transportmedel i framtiden och därmed
minska resandet med bil. Hamn- och gatuförvaltningen arbetar systematiskt
med att hitta och genomföra åtgärder som bidrar till att öka tillgängligheten
för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer enligt trafikstrategins
ställningstaganden. Hamn- och gatunämnden delar grundidén som framförs i
motionen om att införa åtgärder som kan bidra till att nå de uppsatta målen
om att öka andelen hållbara resor.
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Enligt cykelplanen 2016–2020, antagen av hamn- och gatunämnden 19
december 2016, så arbetar förvaltningen med att bygga ut snabba, säkra och
attraktiva arbetspendlingsstråk som ska möjliggöra för fler att välja cykeln
istället för bilen från större bostadsområden in till centrum och stationen i
Varbergs tätort.
Hamn- och gatuförvaltningens utgångspunkt är att standarden ska vara 3
meter cykelbana och 2 meter gångbana som är separerade från varandra och
från bilvägen. Passage över bilväg ska generellt vara hastighetssäkrad, men vid
större korsningar med kollektivtrafikstråk ska hänsyn tas till
busschaufförernas arbetsmiljö. Hamn- och gatuförvaltningen har hittills gjort
bedömningen att det inte finns ytor för att kunna separera gångbanan helt från
cykelbanan i centrala Varberg. Utpekade arbetspendlingstråk, som kommunen
har valt att kalla dessa cykelstråk, kommer enligt cykelplanen byggas ut inifrån
och ut.
Under arbetet med ny cykelplan 2021–2025, som ska påbörjas under 2019,
kommer behovet av fortsatt utveckling av dessa stråk längre ut från centrala
Varberg att utredas vidare. Hamn- och gatuförvaltningen kan under arbetet
med ny cykelplan studera möjligheterna att i större utsträckning kunna
separera cykelbana och vägbana längs med dessa stråk. Frågorna behöver
utredas innan förslaget i motionen om att särskilja cykelnätet samt bygga
snabbcykelstråk kan tas ställning till.
Gällande kollektivtrafik är Region Halland regional kollektivtrafikmyndighet
för Halland och ansvarar för långsiktig och strategisk utveckling av
kollektivtrafiken. Hallandstrafiken har som huvuduppgift att sköta den
operativa planeringen av kollektivtrafiken i länet.
Samhällsutvecklingskontoret har dialog med Region Halland och
Hallandstrafiken för att utveckla kollektivtrafiken i kommunen. Hamn- och
gatuförvaltningen samarbetar med Hallandstrafiken när det gäller om- och
utbyggnad av busshållplatser där kommunen är väghållare.
Motionen föreslås därför avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0495

Svar på motion om hastighetsbegränsningar,
väghinder och säkra övergångar i Stråvalla, väg
845
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till hamn och gatunämndens beslut,
§ 15/19.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) inkom 18 september 2018 med en motion till
kommunfullmäktige om trafiksäkerhetsåtgärder utmed väg 845 vid
Stråvalla/Löftabro.
Sträckan mellan Löftabro och Stråvalla på väg 845 har en hastighet på 60
km/h. Längs med sträckan ligger bland annat en förskola och elever som
ska från/till Väröbacka- och Buaskolan korsar dagligen vägen. I motionen
föreslås därför att Varbergs kommun genom kommunfullmäktige ska
verka för att Trafikverket åtgärdar med sänkt hastighet till 40 km/h på väg
845 samt med sänkt hastighet till 30 km/h utanför Stråvalla förskola. För
att öka trafiksäkerheten i området föreslås även att kommunen ska verka
för att Trafikverket utreder var man lämpligast kan anlägga väghinder
alternativt fartkameror samt övergångar på denna sträcka.
Hamn- och gatunämnden beslutade, § 15/19,
1. avstyrka motionen med hänvisning till Trafikverkets kommande arbete
med en åtgärdsvalsstudie på den sträcka som motionen berör,
2. förorda att Varbergs kommun för en fortsatt dialog med Trafikverket
gällande trafiksäkerhetsåtgärder på väg 845 vid Stråvalla-Löftabro i det
kommande arbetet med ovan nämnda åtgärdsvalsstudie,
3. aktivt verka för att Trafikverket tillsammans med kommunen
skyndsamt färdigställer åtgärdsvalsstudien, samt att Trafikverket
prioriterar att skyndsamt genomföra de åtgärder som pekas ut som
önskvärda och nödvändiga i åtgärdsvalsstudien,
4. ge i uppdrag till förvaltningen att i dialog med Trafikverket och
Länsstyrelsen försöka verka för att en tillfällig sänkning av tillåten
hastighet genomförs på väg 845 genom Stråvallas centrala delar, fram
till att mer permanenta lösningar kan genomföras med stöd i
åtgärdsvalsstudien,
Justerandes signatur
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5. översända yttrandet till kommunstyrelsen för fortsatt hantering.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 april 2019, § 152.
Beslutsförslag 5 mars 2019.
Hamn- och gatunämnden 25 februari 2019, § 15.
Remissyttrande från Trafikverket, 19 oktober 2018.
Motion inkommen 18 september 2018.

Övervägande
Trafikverket är väghållare för väg 845. Trafikverket har sedan tidigare
tillsammans med Varbergs kommun en upprättad dialog kring
åtgärdsvalsstudie, ÅVS, för den berörda vägen, väg 845. ÅVS:en syftar till
att undersöka trafiksäkerheten och framkomligheten längs med väg 845 i
Stråvalla. Trafikverket kommer att påbörja ÅVS:en under våren 2019.
Kommunen ser positivt på att Trafikverket under 2019 genomför en ÅVS
och planerar för åtgärder på den sträcka som omnämns i motionen.
Stråvalla/Löftabro är två orter utmed väg 845 som har mycket
genomfartstrafik och påverkas starkt av trafiken.
Trafikverket planerar nu ett antal åtgärder för orter utmed väg 845 för att
underlätta för trafikanterna att följa hastighetsbegränsningen och för att få
ökad trafiksäkerhet, tryggare trafikmiljö samt säkrare och en
tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik. Efter en tidigare utförd ÅVS
gällande Väröbacka är nedanstående åtgärder planerade:
-

förbättrade gång- och cykelytor
förbättrade busshållplatser
gångpassager och refuger.

Det innebär trafiksäkerhetshöjande åtgärder för Väröbacka utmed väg 845
för en ökad trafiksäkerhet, tryggare trafikmiljö samt säkrare och mer
tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik. Byggstart är preliminärt
sommaren–hösten 2019.
Hamn- och gatunämnden bejakar intentionerna i motionen men anser att
de förslag som lämnas i motionen bäst hanteras inom kommunens fortsatta
samarbete med Trafikverket gällande ÅVS för väg 845, där
trafiksäkerhetsåtgärder behöver diskuteras och där kommunen aktivt
verkar för att myndigheterna gemensamt färdigställer åtgärdsvalsstudien
skyndsamt. Kommunen ska även aktivt verka för att Trafikverket
prioriterar att skyndsamt genomföra de åtgärder som pekas ut som
önskvärda och nödvändiga i åtgärdsvalsstudien.
Samhällsutvecklingskontoret delar hamn- och gatunämndens uppfattning.
Justerandes signatur
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Hamn- och gatunämnden har dessutom gett sin förvaltning i uppdrag att i
dialog med Trafikverket och Länsstyrelsen försöka verka för att en tillfällig
sänkning av tillåten hastighet genomförs på väg 845 genom Stråvallas
centrala delar, fram till att mer permanenta lösningar kan genomföras med
stöd i Åtgärdsvalsstudien. Även detta ställer sig
samhällsutvecklingskontoret bakom.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår med hänvisning till ovan att
motionen avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0539

Svar på motion om gång- och cykelbana
Rolfstorp-Skällinge
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att arbete pågår med att ta fram en
ny regional cykelplan för Halland som kommer att utgöra en samlad
bedömning över vilka nya cykelvägar som bör prioriteras i kommunen
och i Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) inkom 15 oktober 2018 med en motion om att utreda
förutsättningarna för att bygga en gång- och cykelbana mellan Rolfstorp –
Skällinge.
Motionären menar att det idag inte är trafiksäkert att ta sig mellan
Rolfstorp och Skällinge. Syftet med motionen är att kunna möjliggöra för
barn, ungdomar, föräldrar och turister att på ett säkert och hållbart sätt
kunna ta sig till fots eller med cykel mellan Skällinge och Rolfstorp för att
nå Skällingesjön, allmänna kommunikationer, livsmedelsaffär,
högstadieskola och fritidshem.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 april 2019, § 153.
Beslutsförslag 5 mars 2019.
Hamn- och gatunämnden 25 februari 2019, § 13.
Motion inkommen, 15 oktober 2018.

Övervägande
Hamn- och gatunämnden ser mycket positivt på att få till en utveckling av
gång- och cykelvägar på landsbygden. Samhällsutvecklingskontoret ser
positivt på att förbättra gång- och cykelnätet på landsbygden, vilket är
viktigt för att nå uppsatt mål om att öka andelen hållbara resor i hela
kommunen.
Förslag om ny gång- och cykelväg mellan Rolfstorp och Skällinge finns idag
med i kommunens cykelplan 2016–2020 och ligger även med som framtida
objekt i befintlig regional cykelplan för Halland 2015–2025. Objektet ligger
dock inte med som prioriterat i regional plan vilket medför att det inte är
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finansierat och därmed inte kommer att byggas under planperioden.
En föreslagen gång- och cykelbana längs med väg 815 mellan Rolfstorp –
Skällinge ligger även med i planförslaget för den fördjupade
översiktsplanen för Rolfstorp och Skällinge som är ute på samråd.
Trafikverket är väghållare av väg 815 och är därmed ansvarig för planering
och utbyggnad av gång- och cykelväg längs med vägen. För att en vägplan
ska kunna påbörjas, som tar upp förutsättningarna för att bygga gång- och
cykelvägen, behöver åtgärden tas upp som ett prioriterat objekt i regional
cykelplan för Halland. Region Halland håller på att ta fram en ny cykelplan
som förväntas beslutas av regionstyrelsen hösten 2019. Kommunen har
bjudits in att delta i arbetet, och har därmed insyn i prioriteringen av
objekt.
Hamn- och gatunämnden anser att det är viktigt att urvalet av objekt sker
på saklig grund utifrån vald bedömningsmetod och att hela kommunens
behov analyseras samtidigt när objekten ska prioriteras. Därför
rekommenderas att motionen avstyrks och att arbetsgruppen istället tillåts
ta fram ett förslag på prioritering av objekt enligt vald bedömningsmetod.
Objekt som bör prioriteras, utifrån kommunens perspektiv, presenteras och
förankras hos hamn- och gatunämnden och kommunstyrelsen innan de
skickas in till regionen. Kommunen kommer även att få möjlighet att yttra
sig över den nya regionala cykelplanen för Halland innan beslut tas av
Region Halland.
Kommunen kommer i första hand att lyfta fram de objekt som är
prioriterade i beslutad cykelplan 2016–2020, om vald bedömningsmetod
inte visar på en annan prioriteringsordning.
Motionen föreslås därför, i enlighet med hamn- och gatunämndens beslut,
avslås med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram en ny
regional cykelplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 112

Sammanträdesprotokoll
2019-04-30

67

Dnr KS 2018/0542

Svar på motion om gång- och cykelväg mellan
Ringhals och väg 845
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att arbete pågår med att ta fram en
ny regional cykelplan för Halland som kommer att utgöra en samlad
bedömning över vilka nya cykelvägar som bör prioriteras i kommunen
och i Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) inkom 16 oktober 2018 med en motion om
en ny gång- och cykelväg mellan Ringhals och väg 845.
Önskemålet är att bygga en separat gång- och cykelväg mellan Ringhals och
väg 845 för att öka trafiksäkerheten för de som bor längs med vägen, för att
knyta ihop samhället och samtidigt få fler att välja cykeln istället för bilen.
Detta blir särskilt viktigt när pendelstationen i Väröbacka byggs.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 april 2019.
Beslutsförslag 5 mars 2019.
Motion inkommen,16 oktober 2018.
Hamn- och gatunämnden 25 februari 2019, § 14.

Övervägande
Hamn- och gatunämnden ser mycket positivt på att få till en utveckling av
gång- och cykelvägar på landsbygden, vilket är viktigt för att nå uppsatt mål
om att öka andelen hållbara resor i hela kommunen. Även
samhällsutvecklingskontoret ser positivt på att förbättra gång- och
cykelnätet på landsbygden. Förslag om ny gång- och cykelväg mellan
Ringhals och väg 845 finns idag inte med i kommunens cykelplan för 2016–
2020 och ligger inte heller med i befintlig regional cykelplan för Halland
2015–2025. Gång- och cykelvägen finns omnämnd i fördjupad
översiktsplan för Norra kusten, men är idag inte finansierad för att kunna
bli genomförd.
Trafikverket är väghållare för väg 845 och därmed ansvarig för planering
och utbyggnad av gång- och cykelvägar längs med vägen. För att en ny
gång- och cykelväg ska kunna byggas ut behöver objektet finansieras via
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regional infrastrukturplan och tas upp som prioriterat objekt i regional
cykelplan för Halland, som båda beslutas av Region Halland.
En ny regional cykelplan håller på att tas fram av Region Halland, och
förväntas beslutas av regionstyrelsen hösten 2019. Kommunen har bjudits
in att delta i arbetet, och har därmed insyn i prioriteringen av objekt. Det är
viktigt att urvalet av cykelobjekt i den nya planen sker på saklig grund
utifrån vald metod, samt att hela kommunens behov analyseras samtidigt
när objekten ska prioriteras. Därför rekommenderas att motionen avstyrks
och att arbetsgruppen istället tillåts ta fram ett förslag på prioritering av
objekt enligt vald bedömningsmetod. Objekt som bör prioriteras, utifrån
kommunens perspektiv, presenteras och förankras hos hamn- och
gatunämnden samt kommunstyrelsen innan de skickas in till regionen.
Kommunen kommer även att få möjlighet att yttra sig över den nya
regionala cykelplanen för Halland innan beslut tas av Region Halland.
Varbergs kommun kommer i första hand prioritera de objekt som är
prioriterade i gällande cykelplan 2016–2020, om vald bedömningsmetod
inte visar på en annan prioriteringsordning.
Motionen föreslås därför, i enlighet med hamn- och gatunämndens beslut,
avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0322

Svar på motion om demensvård i Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om demensby i Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Motion har inkommit till kommunfullmäktige från Lennart Liljegren (SPI) och
Anita Svensson (SPI) om demensvård i Varberg.
Motionen innehåller följande förslag:
• Införa en demensby i en god miljö i Varbergs kommun.
• Studera demensbyn i Svendborg och ta tillvara fördelarna med det, som
idag finns för dementa i Varberg.
• Planera en småskalig start av demensby i Varberg.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 1 april 2019, § 139.
Beslutsförslag 8 mars 2019.
Socialnämnden 21 februari 2019, § 33.
Inkommen motion 28 maj 2018.

Övervägande
Motionen har remitterats till socialnämnden som i sitt svar avstyrker
motionen med hänvisning till det arbete och de arbetsformer som redan
finns inom nämndens ansvarsområde, enligt bland annat nedanstående
exempel:
Projekt Utveckla vård och omsorg för personer med demens
Sedan 2017 pågår inom detta projekt tre olika delprojekt:
• Utöka Resursteam demens
• Anpassa vissa särskilda boenden
• Utveckla dagverksamhet och anhörigstöd
Nytt särskilt boende på Träslövs trädgårdsstad
Ett boende, med 60 lägenheter, planeras i Träslövs trädgårdsstad. Det
beräknas vara klart år 2020. Hela boendet kommer att anpassas för
personer med demens, såväl interiört som exteriört. Trädgården kommer
att erbjuda bland annat promenadstråk, uteplatser, växthus och boulebana.
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Boendet kommer att vara hemvist för Resursteam demens och fungera som
ett kunskapsnav för alla verksamheter. Utbildningar, workshops och
studiebesök kommer att anordnas för att övriga verksamheter och
utomstående ska kunna ta del av den kunskap som finns samlad här.
Boendet kommer även att inrymma dagverksamhet för yngre personer med
demens. Där ska även finnas möjlighet att möta personer med
demenssjukdom vars behov är så pass specifika att de inte kan tillgodoses i
ordinarie verksamhet.
Genom ett samarbete mellan Demensföreningen i Varberg, näringslivet och
Varbergs kommun pågår arbete för att göra Varberg mer anpassat för
personer med demenssjukdom.
Utveckling av arbete med kvalitetsregistret för beteendemässiga
och psykiska symptom vid demens (BPSD)
Genom arbete med det nationella kvalitetsregistret för BPSD får
verksamheterna bättre förutsättningar att bemöta och vårda personer med
demenssjukdom. Arbetssättet går ut på att prova olika vårdåtgärder för att
minska symptom, så som utåtagerande beteende, aptitlöshet, motorisk
rastlöshet och nedstämdhet hos personer med demens. Planer finns även
på att utöka arbetet med BPSD-registret i ordinärt boende då det finns en
efterfrågan på detta i verksamheterna.
Genom ovan nämnda aktiviteter anser socialnämnden att behovet att
utveckla demensvården i Varbergs kommun tillgodoses i dagsläget, men
även fortsättningsvis kommer goda exempel i omvärlden att inspirera den
fortsatta utvecklingen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 114

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 27 mars - 30
april 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2019/0093-1
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 15 februari 2019 om
överenskommelse om ledningsrätt inom del av Trönninge 13:5, 12:3, 7:47
och Getakärr 2:10.
Dnr KS 2019/0145-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut 15 mars 2019 om
ansökan om bidrag till kamratmåltid – Varbergs BoIS BK.
Dnr KS 2019/0111-2
Kommundirektörens delegeringsbeslut 2 april 2019 om svar på remiss Förslag till föreskrifter om tillgänglighet av digital offentlig service.
Dnr KS 2019/0008-3
Markförvaltarens delegeringsbeslut 1 april 2019 om nyttjanderättsavtal,
Getakärr 9:14.
Dnr KS 2019/0008-4
Markförvaltarens delegeringsbeslut 3 april 2019 om nyttjanderättsavtal,
Träslöv 10:19.
Dnr KS 2019/0008-5
Marförvaltarens delegeringsbeslut 4 april 2019 om markupplåtelseavtal för
fiber, Spannarp 11:36.
Dnr KS 2019/0005-63
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 16 april 2019 om yttrande över
ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad inom
fastigheten Spannarp 23:20 i Himle
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2019/0247

Initiativärende - Uttalande om återvändande ISterrorister
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. inte anta Olle Hällnäs (SD) förslag på uttalande om återvändande ISterrorister, daterat 4 april 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) föreslår bifall till eget förslag om uttalande om
återvändande IS-terrorister, daterat 4 april 2019.
Christofer Bergenblock (C), Turid Ravlo Svensson (S), Jana Nilsson (S),
Cecilia Rönn (L), Ann-Charlotte Stenkil (M), Morgan Börjesson (KD), Linda
Berggren (S), Erland Linjer (M) och Lena Språng (C) föreslår avslag på Olle
Hällnäs (SD) förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Christofer Bergenblock (C) med fleras
förslag.

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) lyfter initiativärende om uttalande om återvändande ISterrorister, daterat 4 april 2019, där han bland annat föreslår
kommunstyrelsen anta ett uttalande om att de som deltagit i eller
understött terrorism inte är välkomna till Varbergs kommun. Förslaget
innebär även en uppmaning till kommunfullmäktige att uppdra åt nämnder
och styrelser som berörs av föreslaget uttalande att utarbeta direktiv som
inom lagens ramar förhindrar eller försvårar att kommunens resurser tas i
anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till IS-terrorister eller
till dem som stött terrorism. Ytterligare förslag är att kommunstyrelsen
tillskriver regeringen för att uppmana den att snarast forma samt
presentera en lagändring för att omöjliggöra samhällelig service för
terrorister.

Beslutsunderlag
Initiativ från Olle Hällnäs (SD) – förslag på uttalande om återvändande ISterrorister, 4 april 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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