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§ 259

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

Beskrivning av ärendet
Stadsutvecklingsprojektet informerar om status gällande Varbergstunneln,
bland annat att byggstart är 19 december 2019, att systemhandling för
station och stationsområde genomförts och vilka avtal som följer med detta
samt att arbetet i projektet i övrigt löper på enligt plan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/0481

Förändrad inriktning personaluppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna en principiell inriktning för en mer tillitsbaserad
personaluppföljning under perioden 2020–2023.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Personal- och ekonomikontoren tar inför varje nytt budgetår fram
uppföljningsanvisningar. Anvisningarna styr på vilket sätt nämnderna följs
upp i samband med helårs-, delårs-, tertial- och månadsredovisningar.
Inför 2020 års uppföljning av väsentliga personalförhållanden har
diskussioner förts om inriktningen/förhållningssättet. I dessa diskussioner
har möjligheter till en mer tillitsbaserad uppföljning lyfts. Personalkontoret
föreslår att ett inriktningsbeslut fattas i syfte att successivt göra den
centrala uppföljningsprocessen mer tillitsbaserad.
Detta ärende gäller inte utformningen av anvisningar, utan den principiella
inriktningen.

Beslutsunderlag
Personalutskottet 7 november 2019.
Beslutsförslag 22 oktober 2019.

Övervägande
I Sverige har begreppet tillit och tillitsbaserad styrning utretts i den statliga
utredningen Tillitsdelegationen under åren 2016–2018. Under 2018–2019
har delegationen arbetat med att stödja statliga verksamheter att utveckla
en mer tillitsbaserad styrning. Delegationens forskningsledare Louise
Bringselius, Lunds universitet, har i en rapport den 1 september 2019
beskrivit uppföljning utifrån ett tillitsperspektiv jämfört med ett mer
traditionellt perspektiv. Om en verksamhet strävar efter att utvecklas mot
att ge sin intressent mesta möjliga kvalitet eller värde behöver styrning och
uppföljning i större utsträckning präglas av tillit till den som ska genomföra
verksamheten. En uppföljning behöver i det sammanhanget ha större fokus
på lärande, dialog och samarbete än kontroll, ansvarskrävande och
detaljfokus. Ett tillitsbaserat uppföljningssätt innebär en delvis annan
inriktning på uppföljningen och ett annat arbetssätt med
uppföljningsresultatet. Samtidigt är det viktigt att poängtera att
tillitsbaserad uppföljning bygger på att den som följs upp är tillitsvärdig.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Under vissa förhållanden, eller i vissa frågor, kan det vara adekvat att växla
över till ett mer ansvarskrävande eller kontrollerande förhållningssätt.
I anslutning till att kommunfullmäktige har beslutat om strategiska
målområden och prioriterade mål för perioden 2020–2023 har respektive
nämnd beslutat om specifika nämndmål. Kommunstyrelsen har 26 juni
2019, § 155, formulerat målet att leda och samordna för måluppfyllelse.
Kommunstyrelsen har konkretiserat detta genom att arbetet med att leda
och samordna kommunkoncernens arbete ska ske på ett tillitsfullt sätt.
Under mål- och inriktningsperioden 2016–2019 har det förekommit
synpunkter från förvaltningarna på omfattning och upplägg av hur
väsentliga personalförhållanden och personalpolitiska mål följs upp i
Varbergs kommun. I samband med att en ny period med nya strategiska
målområden inleds 2020, ges möjlighet till reflektion och vidareutveckling
av arbetsformer och verksamhetsnytta i samband med uppföljning. Efter
dialog med förvaltningarna föreslås därför en mer tillitsbaserad inriktning
för uppföljning av väsentliga personalförhållanden och övriga
personalrelaterade frågor. En tillitsbaserad uppföljning inom kommunen
behöver bygga på mer dialog och förståelse för att lära och utvecklas.
Centrala uppföljningar kommer behöva ha ett minskat fokus på detaljer och
nyckeltal, för att kunna ge större möjlighet och ansvar till verksamheter att
följa nyckeltal och förhållanden som är relevanta lokalt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och bolag

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/0104

Månadsrapport oktober 2019 kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Månadsrapport oktober 2019 - Kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt rapportering avseende
kommunstyrelsens verksamhet januari till oktober 2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 november 2019, § 483.
Beslutsförslag 12 november 2019.
Månadsrapport oktober 2019-kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på
kommunstyrelsens förvaltning

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2019/0105

Månadsrapport oktober 2019 - Varbergs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Månadsrapport oktober 2019 - Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har med underlag från nämnderna sammanställt
månadsrapport för Varbergs kommun avseende perioden januari till
oktober 2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 november 2019, § 484.
Beslutsförslag 13 november 2019.
Månadsrapport oktober–Varbergs kommun.

Övervägande
Det finns ingen ny information i oktoberrapporten som föranleder ett
behov att kalla någon nämnd till dialogsamtal. Tidigare dialogsamtal med
förskole- och grundskolenämnden samt de samtal som förts med samtliga
nämnder i augusti i samband med budgetarbetet för 2020 och framåt
bedöms som tillräckliga för kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0490

Kommunal borgen Varbergs golfklubb
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. ersätta befintlig borgen på totalt 4,0 miljoner kronor från beslut i
kommunfullmäktige 19 juni 2012, § 104, med nytt borgensbeslut för
proprieborgen på 4,0 miljoner kronor
2. att borgensåtagandet gäller till och med 31 december 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Jäv
Erland Linjer (M) och Tobias Carlsson (L) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har tidigare beslutat om borgensåtagande till Varbergs
Golfklubb, kommunfullmäktige 19 juni 2012, § 104, med 4 miljoner kronor.
Klubben har ansökt om förlängning av den kommunala borgen.
Varbergs Golfklubb har 2006 aktiva medlemmar, varav 142 är juniorer.
Verksamheten bedrivs på två banor, östra och västra. Vid senaste
årsbokslutet 31 december 2018 hade klubben en nettoomsättning på 13,6
miljoner kronor, vilket är i likhet med föregående år. Balansomslutning var
38,6 miljoner kronor och långfristiga skulder uppgick till 12,4 miljoner,
vilket innebär att soliditeten var 63 procent. Huvudsakliga intäkter är
medlems- och spelavgifter om 8,9 miljoner samt greenfeeintäkter om 2,3
miljoner.
Under perioden 2014–2017 har föreningen visat goda positiva resultat, men
för 2018 var resultatet -160 000 kronor. Det negativa resultatet för 2018
berodde, enligt förvaltningsberättelsen, framförallt på ett lägre
anläggningsbidrag från kommunen samt en oförutsedd reparation.
Prognosen för 2019 är enligt föreningens ordförande att resultatet beräknas
bli positivt med målsättning att skapa ett högre resultat därefter.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 november 2019, § 473.
Beslutsförslag 24 oktober 2019.
Skrivelse från Varbergs Golfklubb 24 oktober 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Övervägande
Varbergs Golfklubb har god grundekonomi i form av bland annat hög
soliditet och en stabil intäkt från medlemmarna. I och med att resultatet för
2018 var negativt förlängs borgen med tre år mot tidigare fem år för att se
hur den ekonomiska utvecklingen går för föreningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergs Golfklubb

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0483

Förändrade ramar 2019 med anledning av ny
kommunal redovisningslag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. öka kommunstyrelsens intäktsbudget avseende exploateringsintäkter
och erhållna bidrag 2019 med 71 miljoner kronor
2. justera kultur- och fritidsnämndens ram 2019 med +1,6 miljoner kronor
3. justera hamn- och gatunämndens ram 2019 med +1,6 miljoner kronor
4. justera servicenämndens ram med +0,2 miljoner kronor
5. som en följd av punkt 1–4 justera kommunens budgeterade resultat för
2019 med +67,6 miljoner kronor till 114,2 miljoner kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den första januari trädde en ny kommunal redovisningslag (2018:597) i
kraft. I samband med detta så har den normerande instansen för
kommunal redovisning, Rådet för kommunal redovisning, gjort en översyn
av sina redovisningsrekommendationer.
Den nya lagen och normeringen innebär ett förtydligande som ger en
väsentlig påverkan på kommunens ekonomiska redovisning. Förtydligandet
återfinns inom intäktsrekommendationen R2 och handlar om bokföring av
gåvor och investeringsbidrag.
Förtydligandet innebär att intäkter som avser avgifter eller bidrag till en
investering endast får periodiseras över tillgångens nyttjandeperiod om
bidraget eller avgiften kommer från det offentliga vilket motsvarar statlig
myndighet, region eller annan kommun. Alla andra bidrag och avgifter ska
redovisas som en intäkt i den period då investeringen det avser är
färdigställt.
Gåvor som kommunen erhåller ska värderas till verkligt värde och bokföras
som en tillgång och intäkt när de erhålls.
Fram tills nu har denna typ av intäkter periodiserats jämnt över den
avsedda investeringens nyttjandeperiod.
Rekommendationen ska tillämpas retroaktivt vilket påverkar kommunens
finansiella mål och beslutade ramar för 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 november 2019, § 474.
Beslutsförslag 23 oktober 2019.

Övervägande
Förtydligandet av hur investeringsbidrag och gåvor ska hanteras påverkar
inte kommunens ekonomi över tid eftersom intäkt och kostnad blir lika stor
under den avsedda investeringens nyttjandeperiod. Däremot får det en stor
påverkan enskilda år eftersom intäkten ska redovisas i sin helhet den period
då investeringen står klar medan kostnaderna uppkommer årligen i form av
avskrivningar tills dessa att tillgången är fullt avskriven.
Eftersom förtydligandet av redovisningsreglerna innebär att kommunens
resultat ökar initialt är det av stor vikt att de finansiella målen justeras för
att inte riskera att det initiala överskottet används till att bedriva
verksamhet utan istället reserveras till kommande avskrivningar.
Den nya redovisningslagen är beaktad i budget för 2020 – 2024 samt den
därmed nödvändiga förändringen av de finansiella målen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0422

Partistöd 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. betala ut partistöd i januari 2020 med totalt 2 956 720 kronor att fördelas
enligt följande:
− 43 470 kronor per mandat
− grundbidrag per parti 20 156 kronor
− utbildningsbidrag 2 688 kronor per mandat.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 16 september 2014, § 135, nya regler för
partistöd i Varbergs kommun. Det nya regelverket baseras på de ändringar
som gjordes i kommunallagen 1 februari 2014.
I de nya reglerna framgår bland annat att kommunfullmäktige i december
varje år ska besluta om utbetalning av partistöd.
Nivån på partistödet justeras med konsumentprisindex och bygger på 1993
års beslut om partistöd. De mottagande partierna ska lämna skriftlig
redovisning som visar att partistödet använts för att stärka de politiska
partiernas ställning den lokala demokratin. Partierna ska även lämna in en
granskningsrapport.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 5 november 2019, § 457.
Beslutsförslag 12 september 2019.
Partiernas redovisningar och granskningsrapporter.

Övervägande
Samtliga partier som sitter i kommunfullmäktige har lämnat in skriftlig
redovisning och granskningsrapport i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut och är därmed berättigade till partistöd.
Kommunkansliet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att betala ut
partistöd i januari 2020 med totalt 2 956 720 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

§ 266
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Dnr KS 2017/0697

Återkallelse av ansökan till mark- och
miljödomstolen om utökning av dikesföretaget
Kärra nr 1 och 2 i Stråvalla, gällande
markavvattning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna begäran om att återkalla ansökan om utökning av
dikningsföretaget Kärra nr 1 och 2 av år 1942.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Löftaskog, Stråvalla-Kärra, Löftabro vann laga kraft 28
maj 2009 och är upprättad med enskilt huvudmannaskap, vilket innebar att
gemensamhetsanläggningar skulle bildas för vägar och dagvattenhantering
inom allmän platsmark. Gemensamhetsanläggningar har bildats för vägar i
området.
I detaljplanen för Stråvalla Camping, Stråvalla-Kärra 1:3, gäller samma
förhållande angående att bilda och ingå i gemensamhetsanläggning för
dagvatten som för detaljplanerna i området.
Ansökan om anläggningsförrättning har gjorts till lantmäterimyndigheten
2004 av ägare till Stråvalla-Kärra 1:3 (campingen).
Lantmäterimyndighetens beslut om bildande av gemensamhetsanläggning
upphävdes av mark- och miljödomstolen 19 december 2014 och ärendet
återförvisades. Lantmäterimyndigheten konstaterade då att den aktuella
dagvattenhanteringen i själva verket var att betrakta som markavvattning
och initierade ett återkallande av ansökan. Detta ledde till att ansökan om
lantmäteriförrättning återkallades och ställdes in 16 oktober 2018.
Boende i området öster om gamla E6 har till kommunen lämnat anmälan
om översvämning på deras fastigheter, 20 november 2017.
Översvämningarna beror på att åtgärder för dagvattenhantering, som har
varit tänkt att lösas på respektive bostadsfastigheter och med
gemensamhetsanläggning, inte fungerar.
Varbergs kommun har ansökt om dispens för markavvattning för ovan
angivet område hos länsstyrelsen i Hallands län 18 januari 2018.
Länsstyrelsen har skickat ärendet vidare till mark- och miljödomstolen för
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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omprövning och utökning av gällande dikningsföretag Kärra nr 1 och nr 2,
1942 fastställd 30 oktober 1944 av Kungliga Lantbruksstyrelsen.
VIVAB har tagit fram en skyfallskartering /utredning 5 juni 2019. Denna
utredning visar hur flöden breder ut sig och i vilka delar de största
problemen finns.
VIVAB har gjort en beskrivning av situationen med markavvattning –
dagvattenhantering i Stråvalla Löftaskog daterad 7 november 2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 november 2019, § 475.
Beslutsförslag 28 oktober 2019.
Begäran om att återkalla ansökan om markavvattning.
VIVAB:s beskrivning/utredning 7 november 2019.
Norconsults Skyfallskartering.
Plankarta, Löftaskog Stråvalla-Kärra Löftabro.
Plankarta, Stråvalla Camping.

Övervägande
Anledningen till ansökan om utökning av dikningsföretaget, är den följd av
problem med dagvatten som förekommer i hela området. Både före och efter
dikningsföretagets sträckning finns problem med dagvatten – naturvatten.
Utökad bebyggelse har troligtvis en stor påverkan på ökad
dagvattenavrinning, men även att inte diken rensats eller underhållits och
brister i åtgärder för dagvattenhantering.
Exploatörer i området har av olika anledningar inte gjort det som varit tänkt
och avtalat i exploateringsavtal med kommunen. Kommunen begärde
tillstånd av länsstyrelsen och berörda fastighetsägare för att rensa diken efter
dikningsföretagets utlopp mot havet. Rensningen gjordes i mars 2018, vilket
också påverkade flödet positivt på östra sidan väg 845.
För att inte ännu större problem med dagvatten ska påverka området, har
samhällsutvecklingskontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret
kommit fram till att i första hand upphäva byggrätter i detaljplanen
Löftaskog, Stråvalla-Kärra, Löftabro som ännu inte är utnyttjade/bebyggda.
Ansökan om planändring gjordes 21 maj 2019.
Eftersom det inte är tillåtet att bilda gemensamhetsanläggning/ar för att lösa
frågor avseende markavvattning ser kommunen tillsammans med VIVAB
och lantmäterimyndigheten att bästa och enda lösningen utifrån de
förutsättningar som är kända och föreligger idag är att bilda
verksamhetsområde också för dagvatten enligt 6 § lagen om allmänna
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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vattentjänster. Kommunens ansvar vid planläggning är redovisad i VIVAB:s
utredning.
I enlighet med översiktsplanen ska kommunen ”Upprätta förslag till
vattenplan för kommunen, med särskilt fokus på avlopps- och
dagvattenhantering inom kommunen, samt hur kommunen kan bidra till att
vattendirektivet efterlevs”.
Samtidigt med VA-planen har också en VA-utbyggnadsplan tagits fram som
syftar till att se över befintlig bebyggelse där utbyggnad av allmänt
(kommunalt) vatten och avlopp kan bli aktuell på grund av risk för
människors hälsa och miljö.
Utgångspunkten för den fortsatta hanteringen är att Varberg Vatten AB
fattar beslut om utökning av verksamhetsområde för dagvatten.
I det fall att beslut om verksamhetsområde tas, bör också dikningsföretagets
Kärra nr 1 övertas/ingå. Fortsatt utredning om utbredning och åtgärder
måste också genomföras.
Ett verksamhetsområde för dagvatten kan påverka möjligheten att följa den
Fördjupade Översiktsplanens intention om att upprätta ny detaljplan för
byggnation på fastigheten Stråvalla-Kärra 1:10. Detta kan också gälla för
fastigheten Stråvalla-Kärra 3:2, öster om berört område.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
VIVAB
Lantmäterimyndigheten

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0047

Begäran om framflyttad byggnadsskyldighet,
Ångvisslan 1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förfrågan om att förlänga byggnadsskyldigheten punkt 5A i
köpeavtalet för Varberg Ångvisslan 1 från 1 augusti 2019 till 30 april
2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 25 september 2018, § 187, att godkänna
upprättat köpeavtal mellan ST1 och kommunen med innebörden att ST1 på
fastigheten Varberg Ångvisslan 1 ska uppföra en bemannad
bensinanläggning. I avtalet punkt 5A förbinder sig köparen att senast sex
månader efter erhållit bygglov eller senast 1 augusti 2019 ha påbörjat
byggnationen. Om inte byggnationen påbörjas utgår ett vite om 50 000
kronor/månad.
St1 har i skrivelse inkommit 11 september 2019 begärt att få flytta fram
kravet på byggnadsskyldighet enligt köpeavtalet till 31 maj 2020 på grund
av följande orsaker.
1. St1 tecknar köpeavtalet 27 juni 2018 och kommunen 8 oktober 2018.
2. St1 beställer nybyggnadskartan 26 november 2018 och den erhålles 8
januari 2019.
3. Vid projektering görs förfrågan till stadsbyggnadskontoret om huruvida
vissa installationer är möjligt att placera på prickad mark. Svar på denna
förfrågan erhöll St1 28 mars 2019.
4. Bygglovsansökan lämnades in 5 juli 2019. Begärd första komplettering
skickades in 8 augusti 2019 och den andra kompletteringen skickades in
5 september 2019.
5. Bygglovsansökan tar upp till 10 veckor vilket innebär november 2019
och därefter följer tekniskt samråd. När detta är klart kan upphandling
av projektet ske.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 5 november 2019, § 455.
Beslutsförslag 18 oktober 2019.
Skrivelse från köparen ST1.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Övervägande
St1 framförde muntligen redan innan sommaren 2019 till samhällskontoret
att man inte skulle klara kraven i köpeavtalet och fick då till svar att de bör
komma in med skrivelse. Samhällskontoret har gått igenom de framförda
synpunkterna och kommit fram till att de stämmer och anser att det kan
vara rimligt att förlänga byggnadsskyldigheten till 30 april 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

St1

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0599

Start förstudie Värö räddningsstation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna åtgärdsvalsstudie avseende Värö räddningsstation
2. genomföra en förstudie för om- och tillbyggnation av Värö
räddningsstation i enlighet med åtgärdsvalsstudien
3. godkänna en förstudiekostnad om maximalt 200 000 kronor och att
denna kostnad belastar kommunstyrelsens driftbudget om projektet inte
genomförs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
11 december 2018 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att
genomföra en åtgärdsvalsstudie för Värö Räddningsstation.
Räddningstjänst Väst har idag ett antal räddningsstationer att utgå ifrån.
En utredning gjordes 2012 som beskrev status på anläggningarna och
förslag på åtgärder. Av dessa är nu Tvååkers räddningsstation byggd och
Varbergs räddningsstation kommer att byggas om med start 2019.
Värö räddningsstation byggdes 1977 och är ca 390 m2. Stationen uppfyller
inte dagens lokalbehov och är även i behov av underhållsåtgärder och
utökning av ytor. Räddningsstationen har sedan den byggdes genomgått
mindre renoveringar samt åtgärder för att lösa behov av omklädningsrum
för damer. Inget underhåll har skett av fasad och tak sedan byggnationen
1977 och byggnadens installationer och ledningar står inför utbyte. Fönster
i vagnhallen är i behov av underhåll och alla ytterdörrar behöver bytas ut.
Utryckningskläderna förvaras i entrén och är inte avskilt från övriga rum,
vilket gör att cancerogena ämnen kan spridas fritt i byggnaden.
Ett åtgärdsval har tagits fram för Värö räddningsstation i vilken man
föreslår en om- och tillbyggnation av befintlig byggnad.
Ett åtgärdsval har tagits fram för Värö räddningsstation i vilken man
föreslår en om- och tillbyggnation av befintlig byggnad.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 november 2019, § 469.
Beslutsförslag 7 oktober 2019.
Lokaliseringskarta.
Åtgärdsval Värö räddningsstation, 1 oktober 2019.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Bilaga 1, Detaljplan 27 juli 1971.
Bilaga 2, Bilder 11 juni 2019.
Bilaga 3, Fuktrapport 27 juni 2019.

Övervägande
Alternativen som utretts i åtgärdsvalsstudien för att uppfylla
verksamhetens behov är om- och tillbyggnation av befintlig
räddningsstation alternativt en nybyggnad. Gällande detaljplan för
fastigheten Värö-Backa 17:7 möjliggör för tillbyggnad nordost och sydväst
om befintlig byggnad. I övrigt är stora delar av fastigheten markerad med
prickmark och får inte bebyggas vilket resulterar i att en nybyggnad på
samma fastighet innebär att befintlig byggnad måste rivas. Vid rivning av
befintlig byggnad måste verksamheten flytta vilket inte ses som ett
alternativ i dagsläget. Inte heller att förlägga en nybyggnation på en annan
fastighet ses som ett alternativ då byggnaden inte anses vara i sådant skick
att en rivning krävs för att kunna uppfylla dagens behov. En om- och
tillbyggnad anses vara tillräcklig. Bedömningen i dagsläget är att
tillbyggnaden borde omfatta cirka 75 m2.
Ombyggnation och tillbyggnad av befintlig räddningsstation kräver ingen
ändring av detaljplan.
Ett beslut om förstudie av om- och tillbyggnation av Värö räddningsstation
skulle innebära ett steg mot att kunna uppfylla verksamhetens lokalbehov
och erbjuda en bra arbetsmiljö för personal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Räddningstjänsten Väst

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2014/0349

Slutredovisning Varbergs teater
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna slutredovisning gällande Varbergs teater, objekt 34102
2. notera att serviceförvaltningen har dragit lärdomar och justerat sina
rutiner kring prognoshantering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Språng (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
30 september 2014 beslutade kommunstyrelsen att ge
samhällsutvecklingskontoret uppdraget att genomföra förstudie gällande
varumottagning, renovering av teatersalong samt stolsbyte i Varbergs
teater. Denna presenterades för kultur- och fritidsnämnden, och därefter
kommunstyrelsen. 15 november 2016 tog kommunfullmäktige beslut att
reservera 6 850 000 kronor i kommunens investeringsplan för objektet. Då
uppdraget sammanföll med underhållsaktiviteter på anläggningen fick
serviceförvaltningen 21 februari 2017 beställning på genomförande.
Slutkostnad för projektet blev 7 584 994 kronor, 10,7 procent över budget,
det vill säga 734 996 kronor.
Budget:
6 850 000 kronor
Slutkostnad:
7 584 994 kronor
Bearbetad tomtyta:
Bruttoarea (BTA):
Bruksarea (BRA):

cirka 350 kvadratmeter
cirka 135 kvadratmeter
cirka 103 kvadratmeter

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 november 2019, § 471.
Beslutsförslag 25 september 2019.
Slutredovisning Varbergs Teater.
Bilaga 1 ekonomisk redovisning.
Bilaga 2 antikvarisk slutrapport.
Kultur och fritidsnämnden 19 juni 2019, § 98.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Övervägande
Trots att tidplan, budget och omfattning inte kunde innehållas är ändå
slutsatsen att slutprodukten blev bra och har möjliggjort en bättre logistik
och arbetsmiljö. Efter att ritning justerats för källarplan har det även blivit
bättre förrådsutrymmen för verksamheten. Byggnaden överensstämmer
numera mer med den tidsmässigt korrekta utformningen avseende
material- och färgval.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Varbergs Fastighets AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2014/0540

Slutrapport kommungemensam kundservice,
Varberg Direkt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna slutrapport projekt kommungemensam kundservice och
konstatera att detta arbete härefter övergår till servicenämndens
ordinarie verksamhet
2. uppmana servicenämnden att senast juni 2020 återkomma med en
beskrivning av pågående verksamhetsutveckling för förbättrad
måluppfyllnad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I september 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om att en
kommungemensam kundservice skulle införas. Beslutet låg i riktning med
Varbergs vision och verksamhetsidén som säger: ”Vi skall förenkla
människors vardag och inspirera dem att nå sina drömmar”.
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna projektplan och projektdirektiv i
juni 2016 (28 juni 2016 Ks § 140).
En slutrapport av projektet har nu tagits fram. I den beskrivs projektet,
projektmålens uppfyllelse samt slutsatser kring exempelvis tidsramen och
finansieringsmodellen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 5 november 2019, § 453.
Beslutsförslag 21 oktober 2019.
Slutrapport projekt kommungemensam kundservice 21 oktober 2019.
Varberg Direkt projektbudget 2017.

Övervägande
En slutrapport av projektet har sammanställts av serviceförvaltningen.
Projektet avslutas och verksamheten övergår nu till servicenämnden.
Kommunstyrelsen godkände projektplan och projektdirektiv och föreslås
därför nu att godkänna slutrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Servicenämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0492

Strategi för krisberedskap
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta Strategi för krisberedskap
2. strategin ersätter Styrdokument för krisberedskap 2016–2018,
kommunstyrelsen 26 januari 2016, § 9.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Strategi för krisberedskap beskriver övergripande mål och inriktning för
kommunens arbete med krisberedskap under mandatperioden.
Prioriteringarna i strategin har sin grund i ett antal sårbarheter som
identifierades i samband med den kommunövergripande risk- och
sårbarhetsanalys som genomfördes under 2019. Prioriteringarna i strategin
har även beaktat resultatet av genomförda övningar och verkliga händelser.
Upplägget i dokumentet följer de krav på innehåll som anges i
överenskommelsen:
• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap
• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
• ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
• planering avseende krisberedskap.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 november 2019, § 467.
Beslutsförslag 25 oktober 2019.
Strategi för krisberedskap.

Övervägande
Revidering har skett mot bakgrund av att en ny överenskommelse om
kommunernas krisberedskap, mellan Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap och Sveriges kommuner och landsting, trädde ikraft vid
årsskiftet 2019. Krav ställs i den nu gällande överenskommelsen på att
dokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0493

Riktlinje för hantering av samhällsstörningar
och extraordinära händelser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta Riktlinje för hantering av samhällsstörningar och extraordinära
händelser
2. riktlinjen ersätter Lednings- och informationsplan vid
samhällsstörningar och extraordinära händelser, kommunstyrelsen
20 december 2016, § 278.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, så ska kommuner
och landsting, med beaktande av genomförd risk- och sårbarhetsanalys, för
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera
extraordinära händelser. Detta i syfte att minska sårbarheten inom den
egna verksamheten samt att skapa god förmåga att hantera krissituationer i
fred.
Riktlinje för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser
utgör denna plan och beskriver närmare:
• hur kommunen ska organisera sig under samhällsstörning eller
extraordinär händelse
• hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan
och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning
• vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och
ledning som disponeras vid samhällsstörning eller extraordinära
händelser.
Vidare preciserar riktlinjen roller, ansvar och uppgifter för de som ingår i
den kommunala organisationen för hantering av samhällsstörningar och
extraordinära händelser. Med stöd av riktlinjen ska kommunen kunna
upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt värna samhällets
övergripande skyddsvärden, i händelse av samhällsstörning eller
extraordinär händelse.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 november 2019, § 468.
Beslutsförslag 25 oktober 2019.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Riktlinje för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Övervägande
Revidering ska ske i samband med ny mandatperiod. Denna revidering har
innefattat uppdatering av innehållet i dokumentet samt namnbyte. Allt i
syfte att tydliggöra innehållet och öka läsvänligheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och bolag
Räddningstjänsten Väst
Styrdokument

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0440

Förlängning av ersättningsmodell för
hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, under
förutsättning att övriga kommuner i Halland fattar likalydande beslut,
1. godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018–2019) till och
med 30 juni 2020
2. anteckna att själva Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland gäller
till och med december 2023.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hemsjukvårdsöverenskommelsen har sin grund i att kommunerna övertog
Region Hallands ansvar för hemsjukvården utifrån tröskelprincipen år 2015
(i nivå av sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut).
Region Halland och Hallands kommuner enades under 2018 om revidering
av hemsjukvårdsöverenskommelsen, och ny ersättningsmodell för perioden
2018–2019. Den nya modellen innebar ökade kostnader om cirka 1 miljon
kronor för Varbergs kommun. Beslut om nuvarande ansvar och
ersättningsmodell enligt förslag togs i Varberg av kommunfullmäktige 18
september 2018, § 156.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 november 2019, § 477.
Beslutsförslag 6 november 2019.
Socialnämnden 24 oktober 2019, § 168.
Förlängning av ersättningsmodell (2018–2019) till och med 30 juni 2020 –
Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland, från Region Halland.

Övervägande
Ett granskningsarbete av en ny ersättningsmodell pågår i syfte att de
halländska kommunerna och Region Halland gemensamt ska nå fram till
en modell som kan godkännas av de samverkande parterna. I avvaktan på
förslag till ny ersättningsmodell föreslås att nuvarande överenskommelse
förlängs med ytterligare sex månader.
Uppräkning sker med omsorgsprisindex (OPI) för år 2020 och demografisk
effekt 100 procent enligt befolkningsförändring, 60 procent av
förändringen personer 80 år och äldre, och 40 procent av förändringen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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personer under 80 år. För att detta ska gälla krävs beslut i respektive
fullmäktigeförsamling. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att
kommunfullmäktige godkänner förlängning av ersättningsmodellen till och
med 30 juni 2020, under förutsättning att övriga kommuner i Halland
fattar likalydande beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2019/0503

Namnsättning av ny anläggning på Håstens
fritidsområde
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. fastställa Varbergs is- och simarena – Pingvinen som namn på den nya
anläggningen på Håstens fritidsområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Språng (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
På Håstens fritidsområde byggs en anläggning innehållandes simhall,
ishall, gym och café. 7 september 2019 utlyste kultur- och fritidsnämnden
en namntävling för den nya anläggningen. Tävlingen utlystes via
kommunens webbplats, sociala medier och vid ett informationsevenemang
på Simstadion.
Totalt kom det in 226 giltiga namnförslag. En jury med representation från
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, stadsbyggnadskontoret,
byggprojektet, badverksamheten och föreningslivet har utsett namnet
Pingvinen till vinnare i namntävlingen. Två personer skickade in detta
namnförslag.
Kommunstyrelsen ska nu besluta om namnsättning av anläggningen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 19 november 2019, § 476.
Beslutsförslag 30 oktober 2019.
Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2019, § 148.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden
Varbergs Fastighets AB
Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0128

Svar på motion om införande av avgiftsfri
kulturskola
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om införande av avgiftsfri kulturskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Språng (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Lars-Åke Erlandsson (V) har inkommit med motion om att införa en
avgiftsfri kulturskola. Han skriver att alla barn ska ha tillgång till
kulturskolan och alla ska ges samma möjlighet att lära sig spela, sjunga,
måla, spela teater och skriva litterärt. Motionären anser att det vore en
vinst för folkhälsan, demokratin och jämställdheten i samhället. Han menar
vidare att det dessutom skulle bidra till att minska klyftorna mellan olika
grupper i samhället, mellan nyanlända ungdomar eller ungdomar med
utlandsfödda föräldrar och ungdomar med sverigefödda föräldrar, genom
att tillsammans skapa och utbyta kultur.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 5 november 2019, § 454.
Beslutsförslag 9 oktober 2019.
Kultur- och fritidsnämnden 28 augusti 2019, § 117.
Motion inkommen 11 mars 2019.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till att
förslaget inte ryms inom beslutad budgetram. Dessutom är verksamheten
redan idag kraftigt subventionerad med en självfinansieringsgrad på cirka
13 procent. Nämnden nämner även att en viss urvalsproblematik skulle
kunna uppstå, till exempel om elever ska få anmäla sig till flera kurser.
Redan idag står cirka 500 personer i kö, risken att kön skulle växa markant
är stor om avgiftsfri kulturskola skulle införas.
Kommunstyrelsens förvaltning gör ingen annan bedömning än kultur- och
fritidsnämnden, och påminner även om att en motion från Miljöpartiet om
mer resurser till kulturskolan nyligen avslogs då det ansågs vara en fråga
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för ordinarie budgetprocess (det rymdes inte inom ordinarie budget). Med
anledning av ovanstående föreslås motionen att avslås.
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Dnr KS 2017/0700

Redovisning av uppdrag om uppföljning av
kartläggning av kommunens insatser till
personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar samt omfördelning av
anslag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anse uppdrag från kommunfullmäktige 22 maj 2018, § 89, om att få
en sammanhållen uppföljning av förslagen i redovisningen kring
kartläggning av kommunens insatser till personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som slutfört
2. omfördela kommunstyrelsens anslag för 2019 på 1 miljon kronor för
kartläggning och analys av insatser för familjer med neuropsykiatriska
funktionsvariationer till förskole- och grundskolenämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare gett förskole- och grundskolenämnden,
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda/kartlägga kommunens
insatser när det gäller behoven hos personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, NPF, samt hur kommunen skulle kunna höja
kvaliteten på kommunens insatser för personer med NPF.
Kartläggning av insatser samt behov av utvecklingsområden slutfördes i
maj 2018. Förvaltningschefer i berörda förvaltningar har därefter gett en
arbetsgrupp i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan med områden att
utveckla, vilket har resulterat i Handlingsplan – Fokus framåt för att
utveckla insatser för unga med NPF.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 november 2019, § 490.
Beslutsförslag 13 november 2019.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 23 september 2019, § 80.
Förskole- och grundskolenämnden 2 september 2019, § 82.
Kultur- och fritidsnämnden 28 augusti 2019, § 111.
Socialnämnden 22 augusti 2019, § 133.
Handlingsplan – Fokus framåt för att utveckla insatser för unga med NPF.
Kommunfullmäktige 22 maj 2019, § 89.
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Övervägande
Handlingsplanen syftar till att aktivt verka för att samverkan ska komma till
stånd för att höja kvaliteten på kommunens insatser till personer med NPF
i deras kontakter med kommunen. Då förvaltningarnas gemensamma
åldersspann utgörs av barn och unga upp till 21 år har projektarbetet
begränsats till barn och unga med NPF inom denna åldersgrupp. Utifrån
uppdrag av förvaltningschefer har en arbetsgrupp tagit fram en
handlingsplan med fokus framåt i syfte att stärka existerande forum för
samverkan så att dessa nyttjas på bästa sätt i arbetet med barn och unga
med NPF.
Fokus i arbetet framåt är indelat i organisation och struktur samt insatser
under innevarande mandatperiod. Arbetsgruppen ser lokal
samordningsgrupp som en nyckelaktör för stärkt samverkan i flera
perspektiv.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
anse uppdrag från kommunfullmäktige 22 maj 2018, § 89, om att få en
sammanhållen uppföljning av förslagen i redovisningen kring kartläggning
av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som slutfört samt att omfördela kommunstyrelsens
anslag för 2019 på 1 miljon kronor för Kartläggning och analys av insatser
för familjer med neuropsykiatriska funktionsvariationer till förskole- och
grundskolenämnden.
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§ 277

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 30 oktober –
26 november 2019.
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Dnr KS 2019/0388–5
Markförvaltarens delegeringsbeslut 2019-09-16 gällande
nyttjanderättsavtal avseende upplåtelse av mark för utfartsväg inom
fastigheten Varberg Träslöv 9:28.
Dnr KS 2018/0399–2
Markförvaltarens delegeringsbeslut 8 oktober 2019 gällande försäljning av
del av Varberg Bua 10:248.
Dnr 2018/0058–14
Markförvaltarens delegeringsbeslut 8 oktober 2019 gällande försäljning av
Varberg Åsby 16:46.
Dnr 2019/0362–2
Delegeringsbeslut 8 oktober 2019 att avstå från att svara på remiss från
Finansdepartementet angående Promemoria med förslag till förordning om
stöd för undsättning och omstrukturering av vissa kommunala
bostadsföretag.
Dnr KS 2018/0562–4
Markförvaltarens delegeringsbeslut 22 oktober 2019 gällande servitutsavtal
avseende rätt till utfartsväg inom fastigheten Fastarp 3:89 till förmån för
fastigheten Fastarp 2:193.
Dnr 2019/0005–176
Markförvaltarens delegeringsbeslut 22 oktober 2019 gällande yttrande till
byggnadsnämnden över ansökan om bygglov för stenmur inom Fastigheten
Tvååker 14:103 med flera.
Dnr 2019/0008–39
Markförvaltarens delegeringsbeslut 23 oktober 2019 gällande
markupplåtelseavtal inom del av fastigheten Bua 10:248.
Dnr 2019/0008–37
Markförvaltarens delegeringsbeslut 23 oktober 2019 gällande servitutsavtal
med Varberg Energi AB avseende bredbandsledning inom del av Tvååker
14:48.
Dnr 2019/0488–1
Markförvaltarens delegeringsbeslut 23 oktober 2019 gällande överlåtelse av
mark från fastigheten Fläkten 7 till Getakärr 2:23 avseende mark för allmän
plats.
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Dnr 2019/0005–177
Markförvaltarens delegeringsbeslut 23 oktober 2019 gällande yttrande till
byggnadsnämnden över ansökan om nybyggnad antenntorn inom
fastigheten Berget 13.
Dnr 2019/0007–14
Markförvaltarens delegeringsbeslut 28 oktober 2019 gällande överlåtelse av
bostadsarrende 19153, del av Getakärr 5:147.
Dnr 2019/0496–1
Markförvaltarens delegeringsbeslut 28 oktober 2019 gällande
arrendeupplåtelse till Varbergs Fastighets AB avseende mark för tillfällig
uppställning av bostadspaviljonger inom del av fastigheten Getakärr 6:44.
Dnr 2019/0007–17
Markförvaltarens delegeringsbeslut 30 oktober 2019 gällande överlåtelse av
arrenderätt 11368, del av Träslövs hamn 1:1.
Dnr 2019/0004–14
Markförvaltarens delegeringsbeslut 30 oktober 2019 gällande
grannmedgivande för arrendator på Badstugevägen 25 B.
Dnr 2019/0005–186
Markförvaltarens delegeringsbeslut 7 november 2019 till
byggnadsnämnden gällande yttrande över ansökan om tillbyggnad
enbostadshus.
Dnr 2019/0005–189
Markförvaltarens delegeringsbeslut 11 november 2019 gällande yttrande till
byggnadsnämnden över ansökan till/ombyggnad fasadändring, skylt, plank,
rivningslov, marklov inom fastigheten Fäljen 1.
Dnr 2019/0005–190
Markförvaltarens delegeringsbeslut 11 november 2019 gällande yttrande till
byggnadsnämnden över ansökan om nybyggnad av enbostadshus,
komplementbyggnad inom Skällinge 1:118.
Dnr 2019/0372–2
Delegeringsbeslut 13 november 2019 att avstå från att svara på remiss från
Regeringskansliet gällande slutbetänkande Förbättrat skydd för
Totalförsvaret (SOU 2019:34)
Dnr 2012/0583–77
Markförvaltarens delegeringsbeslut 14 november 2019 gällande
nyttjanderättsavtal för gångstig vid naturområde, detaljplan Pilgatan etapp
2, Göingegården 1:13.
Dnr 2019/0458–2
Kommunekologens delegeringsbeslut 2019-11-18 angående
kompletteringsförfrågan av prövotidsredovisning för Södras anläggning i
Värö.
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§ 278

Meddelande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden från och med 30 oktober –
26 november 2019.
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Dnr 2019/0005–187
Yttrande till byggnadsnämnden 8 november 2019 gällande tillsynsärende
avseende plank och privatisering av allmän platsmark och gata inom del av
Getakärr 5:62.
Dnr 2019/0466–3
Yttrande till byggnadsnämnden 11 november 2019 gällande tillsynsärende
om påbörjande utan startbesked inom fastigheten Bolmen 1.
Dnr 2019/0487–3
Yttrande till byggnadsnämnden 12 november 2019 gällande ansökan om
bygglov för plank på fastigheten Strandrågen 7.
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