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Ks § 57

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

godkänna ändring i dagordning enligt följande
- extra ärende, Information om kommunens styrmodell, tillkommer
- extra ärende, Information från förvaltningen/ledamöter,
tillkommer
- ärende, Årsredovisning 2017 – Varbergs kommun flyttas och läggs
efter Strategi mot våldsbejakande extremism
- ärende, Budgetöverföring från 2017 till 2018 – investeringar flyttas
och läggs efter Årsredovisning 2017 – Varbergs kommun
- ärende, Hantering av nämndernas över- och underskott 2017,
flyttas och läggs efter Budgetöverföring från 2017 till 2018 –
investeringar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens dagordning för sammanträde 27 mars 2018 ändras
enligt ovan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0100

Månadsrapport för kommunstyrelsen januarifebruari 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna månadsrapport för kommunstyrelsen januari-februari 2018
2. uppmana byggnadsnämnden att vidta åtgärder för att säkerställa
avstyckningen av Apelviken enligt tidsplan, samt återkomma med
rapport till kommunstyrelsen om vidtagna åtgärder senast 24 april
2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt rapportering avseende
kommunstyrelsens verksamhet januari till februari 2018.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 mars 2018, § 127.
Beslutsförslag 28 februari 2018.
Kommunstyrelsens månadsrapport 2018 – februari.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
Samtliga kontorschefer på kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0099

Månadsrapport för Varbergs kommun januari februari 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna månadsrapport januari-februari 2018 för Varbergs kommun
2. kalla socialnämnden till dialogsamtal med kommunstyrelsens
arbetsutskott som följd av prognosticerat underskott samt
verksamhetsmässiga utmaningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret har med underlag från nämnderna sammanställt
månadsrapport för kommunen för perioden januari till februari 2018.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 27 mars 2018, § 151.
Beslutsförslag 1 mars 2018.
Månadsrapport – Varbergs Kommun.
Nämndernas inrapporterade underlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Socialnämnden
Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-03-27

Ks § 60

5

Dnr KS 2016/0601

Intern kontroll - uppföljning 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. godkänna uppföljning av internkontroll för kommunstyrelsen per
31 december 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen antog nämndens interkontrollplan 4 april 2017, § 69.
I denna internkontrollplan ingick 17 internkontrollmoment.
Tio av dessa internkontrollmoment stämdes av 31 augusti 2017 och
redovisades till kommunstyrelsen. Den slutliga avstämningen görs den
sista december och redovisas i bilagda dokument.
Per 31 december 2017 visar åtta av kontrollmomenten grön signal, vilket
innebär att de är positiva. Nio kontrollmoment visar gul signal, vilket
innebär att de är delvis positiva eller delvis uppnådda. Inget av
kontrollmomenten visar därmed röd signal.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 mars 2018, § 134.
Beslutsförslag 7 mars 2018.
Intern kontroll kommunstyrelsen 2017.

Övervägande
De sjutton kontrollmoment som har stämts av visar på en god
internkontroll och med åtta kontrollmoment som bedöms vara helt under
kontroll. Av de nio kontrollmomenten som visar att de delvis är uppfyllda
finns åtgärder att göra och detta arbete pågår.
Den samlade bilden för kommunstyrelsen är att verksamheten bedrivs med
god kontroll.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunrevisionen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0751

Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta intern kontrollplan 2018 för kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Från år 2000 finns det i kommunallagens 6 kap 7 § en tydlig bestämmelse
som definierar ansvaret för den interna kontrollen:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt”
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2013 om intern kontroll för Varbergs
kommun. Detta beslut innefattar ”Riktlinjer och tillämpningsanvisningar
för Varbergs kommun”, vilka bland annat anger att respektive nämnd har
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska då se till att:
•

•

senast i mars månad varje år anta en plan för den interna kontrollen.
Denna plan överlämnas till kommunstyrelsen senast under samma
månad
rapportering på nämnds- eller styrelsenivå ska ske till
kommunstyrelsen i samband med att den nya planen överlämnas.

Med utgångspunkt från 2017 års genomförda internkontroll samt genom en
inventering för respektive kontor inom kommunstyrelsens förvaltning har
förslag på 2018 års internkontroll utarbetats med målsättning att fånga
vilka fel som kan uppstå och hur allvarliga konsekvenserna kan blir.
Tre kontrollmoment som fanns med i 2017 års internkontroll har utgått och
två nya har tillkommit.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 mars 2018, § 137.
Beslutsförslag 8 mars 2018.
Intern kontroll 2018 kommunstyrelsen med bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Övervägande
Processer med en bedömd risk från 9 och uppåt kommer att redovisas till
nämnden, övriga processer kommer att hanteras inom förvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2018/0123

Revidering av bolagsordning, ägaravtal och
ägardirektiv - Kommunassurans Syd
Försäkrings AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna förslag till reviderad bolagsordning, ägaravtal och
ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett bolag som ägs av kommuner i
södra Sverige och har som målsättning att erbjuda delägarna bra och
prisvärda försäkringslösningar.
Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2015, § 104, att anta erbjudandet om
delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Detta
kommunfullmäktigebeslut innebar även ett godkännande av bolagets
bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kommit in med förslag på
revidering av bolagsordning, ägaravtal och ägardirektiv, vilka kommer att
hanteras vid Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsstämma i maj
månad. Tidigare har dessa tre dokument varit sammanfogade i ett enda
dokument, men då stämman 2017 gav bolaget i uppgift att uppdatera
dokumentet togs beslut att dela upp nuvarande dokument i tre individuella
dokument.
Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten efter ny lagstiftning
och det har även genomförts smärre redaktionella justeringar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 mars 2018, § 133.
Beslutsförslag 21 februari 2018.
Förslag till ny bolagsordning, ägaravtal samt ägardirektiv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0101

Instruktion för ombud- Kommunassurans Syd
försäkrings AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. av Varbergs kommun 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 antagande av nya delägare samt beslut om
nyemission rösta i enlighet med styrelsens för Kommunassurans Syd
Försäkrings AB förslag
 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 17 maj 2018.
Som ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet
har för att rösta på bolagsstämman, vilket antas i ovanstående beslut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 mars 2018, § 143.
Beslutsförslag 7 mars 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Stämmoombuden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0648

Instruktion för ombud - Varbergs Stadshus AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Varbergs kommun valda ombud ges fullmakt och instruktion om att för
Varbergs Stadshus 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,
 samt fatta övriga för Varbergs Stadshus AB bolagsstämmas
genomförande nödvändiga beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige 16 januari 2018 § 13 beslutade att delegera till
kommunstyrelsen rätten att utfärda stämmodirektiv år stämmoombuden
för Varbergs Stadshus AB.
Som ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet
har för att rösta på bolagsstämman, vilket antas i ovanstående beslut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 mars 2018, § 144.
Beslutsförslag 5 mars 2018.
Kallelse till årsstämma i Varbergs Stadshus AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Stämmoombuden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0533

Strategi mot våldsbejakande extremism
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Varbergs kommuns strategi mot våldsbejakande extremism
2. hemställa hos Räddningstjänst Väst att tillsammans med berörda
aktörer såsom polismyndighet, socialtjänst, skola och kultur- och
fritidsförvaltningen lägga fram relevanta åtgärder kopplade till
strategin.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträde
Andreas Feymark (SD) föreslår återremiss med hänvisning till att punkt 11
på sidan 10 i strategin ska tas bort.
Jana Nilsson (S) och Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till
arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag
och finner att det ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det
bifallet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 13 juni 2017, § 348, beslutat att
begära in yttranden från nämnderna och bolagen med synpunkter på
förslag till strategi mot våldsbejakande extremism, vilket är en
omarbetning av ett tidigare förslag till handlingsplan mot våldsbejakande
extremism.
Den nu föreliggande strategin har kompletterats med organisation och
ansvar och innehåller även förslag till utvecklingsmål för arbetet. Strategin
bygger på den nationella samordnarens rekommendationer för hur ett
fungerande lokalt arbete bör organiseras.
Flertalet nämnder har yttrat sig och tillstyrker förslaget men ser ett behov
att arbetet bör konkretiseras, till exempel hamn- och gatunämnd,
överförmyndarnämnd, socialnämnd, och visa vilka steg eller åtgärder som

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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behöver tas för att nå utvecklingsmålen. Flera nämnder anför att det är
naturligt att uppdraget ligger på Räddningstjänsten Väst och att det är
positivt med klargörande i denna del.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 mars 2018, § 131.
Beslutsförslag 5 mars 2018.
Varbergs kommuns strategi mot våldsbejakande extremism.
Nämndernas och bolagens yttranden över strategin.

Övervägande
Sveriges kommuner och landsting konstaterar att knappt hälften av de
undersökta kommunerna hade en särskild handlingsplan per den sista april
2017. Analysen pekade på att endast få av dem var baserade på en lokal
lägesbild, men att arbetet med planerna har initierat och skapat en
medvetenhet om vikten av en bred kompetens för att motverka
våldsbejakande extremism.
Det finns inte en allmängiltig handlingsplan eller endast ett arbetssätt när
det gäller arbetet mot våldsbejakande extremism och som passar alla
kommuner. Eventuella förslag till åtgärder med nödvändighet måste bygga
på Varbergs specifika förutsättningar och hot/riskbild. Denna riskbild
behöver tas fram tillsammans med lokal polismyndighet, socialtjänst, skola
och kultur- och fritid. Vidare ser kansliet att Sveriges Kommuner och
Landstings allmänna rekommendationer med fördel ska följas.
Räddningstjänsten bör också överväga att koppla samman detta arbete med
det risk- och sårbarhetsarbete som ska göras, där en etablerad struktur
redan finns i organisationen för processledning och analys.
Det kan förtydligas att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
styrning och ledning av arbetet, men att det processleds av Räddningstjänst
Väst. Uppdraget till räddningstjänsten kan behöva lyftas i kommande
ägardialog med räddningstjänsten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Räddningstjänst Väst
Samtliga nämnder och bolag

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Ks § 66

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

Beskrivning av ärendet
Ekonomikontoret informerar om kommande översyn
av kommunens styrmodell som bland annat ska ge ökad tydlighet, ökad
kvalitet i målarbetet och effektivare styrning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0109

Årsredovisning 2017 - Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna årsredovisning 2017 för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I lag, 1997:614, om kommunal redovisning framgår följande:
Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets slut. Årsredovisningen ska bestå av förvaltningsberättelse,
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och en sammanställd
redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom
en annan juridisk person.
Varberg är en av landets snabbast växande kommuner, vilket ställer ökade
krav på organisationen inom i stort sett alla områden. Växande behov av
bostäder, lokaler, infrastruktur, omsorg och service hanteras samtidigt som
den befintliga löpande verksamheten ska fortsätta fungera och utvecklas.
Kommunfullmäktiges fyra strategiska målområden är utvalda för att leda
Varberg i riktning mot Vision 2025 – Västkustens kreativa mittpunkt. I
sammanställningen av årets målrapportering finns många goda resultat att
glädjas över och samarbete mellan olika verksamheter blir allt vanligare.
Samtidigt uttrycks från flera håll att organisationen fortfarande behöver bli
bättre när det gäller just samverkan, för att kunna få snabbare utväxling på
områden som exempelvis byggstart av bostäder och systematiskt
hållbarhetsarbete. I skolan sker kontinuerlig utveckling på alla nivåer med
flera fina resultat som följd och Varberg har bättre skolresultat än riket.
Kommunen satsar aktivt på att förbättra näringslivsklimatet och i den
senaste mätningen från Sveriges Kommuner och Landsting pekar
företagarnas helhetsbedömning av kommunens service uppåt. Inom
målområdet hälsa och social sammanhållning pågår arbete med att skapa
mötesplatser, öka delaktighet och inkludering, trygga vårdkedjan och
motverka ungas ohälsa. Personalkontinuiteten inom äldreomsorgen har
förbättrats, och utvärderingar visar på goda resultat för upplevd trivsel och
trygghet inom både förskola och skola.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Slutförda och påbörjade investeringar
Kommunens största investering någonsin färdigställdes 2017. Trönninge
skola och Tresteget, Trönninge idrottscentrum, firades med invigning för
allmänheten lagom till skolstarten i augusti. Flera nya förskolor blev också
klara under året. Ombyggnationen av Brunnsparken påbörjades, liksom
arbetet med den nya bad- och simanläggningen på Håsten och det tidigare
uppskjutna arbetet med Fästningsbadet.
Årets ekonomiska resultat
Det ekonomiska resultatet för 2017 uppgår till 188 miljoner kronor och
avviker positivt från budget med 66 miljoner kronor. Driftsredovisningen
från kommunstyrelse och nämnder visar en negativ budgetavvikelse på 102
mnkr, vilket främst beror på att pengar har avsatts för att återställa en
deponi vid Lassabacka.
Avstämning finansiella mål
Kommunens två finansiella mål handlar om resultatnivå och soliditetsnivå.
Båda målen har uppnåtts 2017. Soliditeten har sjunkit något men ligger
fortsatt högt på 66 procent. Kommunen har en mycket god grundekonomi,
men med de höga investeringsnivåer som väntar blir det en utmaning att nå
de finansiella målen under kommande år.
Kommunens personal
Antalet tillsvidareanställda medarbetare fortsätter att öka och är nu uppe i
4 262 personer. Årets ökning motsvarar 78 heltidstjänster.
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 minskade under året och andelen
medarbetare utan någon sjukfrånvaro ökade.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 27 mars 2018, § 150.
Beslutsförslag 1 mars 2018.
Årsredovisning 2017 – Varbergs kommun.
Personal- och hälsobokslut 2017 – Varbergs kommun.
Nämndernas årsredovisningar 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0070

Budgetöverföring från 2017 till 2018 Investeringar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna förslag till budgetöverföringar gällande investeringar med
262,6 miljoner kronor från 2017 till 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Under 2017 har kommunen investerat till en nettoutgift av 461,3 miljoner
kronor. Den totala investeringsbudgeten för 2017 var 832,3 miljoner
kronor, varav 554,8 miljoner kronor tillförts i budget 2017, 228,4 miljoner
kronor överförts från tidigare års budgetbeslut och 49,1 miljoner kronor
tillförts genom fullmäktigebeslut under året.
Totalt önskar nämnderna föra över 262,6 miljoner kronor av 2017 års
investeringsbudget till 2018 och 29 miljoner kronor till 2020 eftersom det
redan nu bedöms bli tidsförskjutet.
Investeringsbudgeten för 2018 omfattar projekt budgeterade till 432,7
miljoner kronor och sammanlagt med överföringen från 2017 kommer den
att uppgå till 695,3 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen begär att få föra över 185,9 miljoner kronor till 2018.
Däribland återfinns investeringsprojekt för simhall, Kärnegårdens förskola,
brandstation Tvååker, Kattegattleden och Bosgårdsskolan/växthuset, vilka
är pågående projekt. För markförvärv återstår nästan alla medel för inköp
av bostäder för kommunplacerade och ett inköp av en större fastighet har
försenats, därav förslås överföring av medlen.
Medel för Ny skogshamn och Naturvall föreslås överföras till år 2020
eftersom det redan nu bedöms bli tidsförskjutet.
Servicenämnden
Nämnden begär att föra över 17,5 miljoner kronor i budgetmedel från 2017
till 2018. De tre största posterna är Stenåsa förskola, Ombyggnad Varbergs
teater och Trädlyckans förskola där projekten fortsätter 2018. Resten av
medlen avser bland annat anpassning av fastigheter, ombyggnad
Postmästaren och Söderlyckans förskola.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-03-27
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Byggnadsnämnden
Nämnden visar en budgetavvikelse med -1,2 miljoner kronor. Avvikelsen
förklaras av inköp vid flytt till nya lokaler.
Hamn- och gatunämnden
Nämnden begär att få föra över 52,9 miljoner kronor i budgetmedel till
2018. Däribland återfinns investeringsprojekt för Pirhuvud, förstärkning
Fästningspiren och Tvååker central park.
Lekplatser och Mötesplatser serviceorter är löpande projekt, där nämnden
vill föra över medel från 2017 till 2018. För löpande projekt sker ingen
automatisk överföring utan prövas utifrån nämndens framställning.
Apelvikshöjds lekplats blev försenad på grund av sjukskrivningar och väder.
Enligt nämnden är ombudgetering nödvändigt för att slutföra lekplatsen
samt att bygga två nya under 2018. Mötesplatsen i Sibbarp har inte kunnat
genomföras enligt plan under hösten på grund av vädret.
Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden begär att få föra över 6,4 miljoner kronor i budgetmedel till 2018.
Däribland återfinns investeringsprojekt för utemiljö grund- och förskola,
PS väderskydd och Vidhöge förskola.
För utemiljö grund- och förskola är projektering och beställning gjord, men
entreprenören har inte kunnat genomföra arbetet under 2017. För PS
väderskydd återstår en del arbete och inköp för att väderskyddet ska bli
klart, för Vidhöge förskola behövs kompletterande inköp göras under 2018.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 mars 2018, § 140.
Beslutsförslag 12 mars 2018.
Ombudgetering investeringar 2017-2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0071

Hantering av nämndernas över- och underskott
2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. justering görs av respektive nämnds resultatreserv enligt Avräkning
driftredovisning bokslut 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämndernas resultatreserv justeras med över- eller underskott inom
maxbeloppet. Justeringen beror huvudsakligen på att omständigheter
utanför respektive nämnds och förvaltnings kontroll medför avvikelser och
därmed överförs inte över- eller underskottet till nämndens resultatreserv.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 mars 2018, § 139.
Beslutsförslag 12 mars 2018.
Avräkning driftsredovisning bokslut 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0050

Utbyggnadsplan för bostäder Varbergs kommun
2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun, daterad 27
mars 2018, som planeringsunderlag för samhällsbyggnadsprocessen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har fått i uppdrag att ta fram Utbyggnadsplan
för bostäder i Varbergs kommun 2018, vilken ersätter Utbyggnadsplan för
bostäder i Varbergs kommun 2017. 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.
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 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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I Varbergs kommun utgörs riktlinjer för bostadsförsörjning av
Bebyggelsestrategi och Utbyggnadsplan gemensamt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 mars 2018, § 138.
Beslutsförslag 8 mars 2018.
Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun, daterad 27 mars 2018.
Bilaga 1 Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun - tabeller,
daterad 27 mars 2018.

Övervägande
Uppdaterat i Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun 2018 är:
•

statistiskt underlag

• sammanställning av kommunens planering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Byggnadsnämnden
Hamn- och gatunämnden
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VIVAB
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Dnr KS 2018/0160

Lokaler Mariedalsskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. tillföra servicenämnden 42 miljoner kronor för nytt investeringsobjekt
lokaler Mariedalsskolan
2. finansiering av den ökade hyreskostnaden för barn- och
utbildningsnämnden sker inom befintlig driftram
3. besluten tas under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden
samt servicenämnden godkänt åtgärdsförslag samt hyreskostnad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Serviceförvaltningen har sedan 1994 genomfört utredningar och åtgärder i
Mariedalsskolan för att upprätthålla byggnadernas status och möjliggöra
för barn- och utbildningsförvaltningen att kunna hyra ändamålsenliga
lokaler. Under 2017 har luftrenare installerats och provtagningar i
inomhusluften genomförts. Bedömningen är att delar av huvudbyggnaden,
enligt bilaga, behöver åtgärdas eller ersättas för att möjliggöra fortsatt
skolverksamhet. Serviceförvaltningen har utrett tre alternativ:
•
•
•

åtgärda befintliga lokaler genom ventilation, nytt undertak, dränering
med mera. Hyresökning 3,3 miljoner kronor/år
riva delar av huvudbyggnaden och ersätta med inhyrda
modulbyggnader. Hyresökning 6,2 miljoner kronor/år
riva delar av huvudbyggnaden och ersätta med inköpta
modulbyggnader. Hyresökning 3,3 miljoner kronor/år.

Serviceförvaltningen anser att det lämpligaste alternativet är att riva delar
av huvudbyggnaden och ersätta med köpta modulbyggnader.
Att åtgärda befintliga lokaler med ventilation, nytt undertak och dränering
bedöms inte kunna garantera att inomhusmiljön kommer kunna uppfylla
gällande krav. Åtgärderna riskerar därför vara förgäves och inte tillräckliga.
I valet mellan hyra eller köpa paviljonger 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.
Alternativen innebär att rivning och förberedande markarbeten utförs
under hösten och vintern 2018 och att verksamheten kan återupptas
vårterminen 2019.
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Barn-och utbildningsförvaltningen föreslår att verksamheten under
hösttermin 2018 temporärt flyttas till Bockstensskolan och Almers skola.
För flyttarna krävs hyresgästanpassningar om totalt 1 miljon kronor vilket
finansieras genom servicenämndens anpassningskonto.
Risk- och konsekvensanalys har genomförts och med upprättande av
handlingsplaner för att trygga skolgång för elever på samtliga skolor under
hösten 2018.
Drift- och kapitalkostnader till följd av investeringarna belastar barn- och
utbildningsnämnden via internhyra. Restvärde i byggnad som rivs belastar
kommunens resultat som direktavskrivning 2018 med sex miljoner kronor.
Finansiering av direktavskrivningen täcks över hyresperioden genom
internhyran.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 20 mars 2018, § 136.
Barn- och utbildningsnämnden 19 mars 2018, § 28.
Beslutsförslag 8 mars 2018.
Risk och konsekvensanalys.
Bakgrund och alternativ för åtgärdande av Mariedalsskolan.

Övervägande
Då Mariedalsskolan under flertalet år har utretts, utan att inomhusmiljön
har förbättras, bedöms en åtgärd behöva sättas in för att säkerställa att
skolan kan användas för avsett ändamål och med en inomhusmiljö som är
acceptabel för elever och personal.
Barn- och utbildningsnämndens behovsanalys för behov av
grundskoleplatser i stadsområdet visar på ett behov om ytterligare 550
platser från och med läsåret 2024-2025, samt ytterligare 700 platser från
och med 2030. Analysen utgår ifrån befolkningsprognos och
utbyggnadsplan och förändringar i utfall av dessa påverkar behovet
tidsmässigt. Utifrån det ökande behovet och den angelägna situationen på
Mariedalsskolan, bedömer samhällsutvecklingskontoret att köp av
modulbyggnader bör ske då det kan finnas behov av lokaler även efter att
permanenta lösningar för Mariedalsskolan har skapats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0738

Ansökan om bidrag till fiberinstallation i
bygdegårdar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. avslå ansökan om bidrag med hänvisning till beskrivna möjligheter för
bygdegårdar att ansöka om medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hallands Bygdegårdsdistrikt har i skrivelse inkommen 29 november ansökt
om bidrag på 50 procent av kostnaden för inköp och installation av fiber till
bygdegårdarna i Varbergs kommun.
Som skäl anges att kopparanslutningarna kommer att försvinna vilket
kommer att innebära problem för många bygdegårdar. Bygdegården
fungerar som en viktig samlingslokal och möjligheten att använda den för
till exempel Lan och E-sport samt kunna ansluta till musikappar blir av
stort värde. En bra uppkoppling anses i det närmaste som en självklarhet
för att kunna hyra ut till fester, bröllop, konferenser och föreläsningar,
vilket utgör grunden i många bygdegårdars verksamhet.
Kostnaden för anslutningarna beräknas ligga på mellan 6 000 och 19 900
kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 6 mars 2018, § 108.
Beslutsförslag 4 januari 2018.
Hallands bygdegårdsdistrikts ansökan.
Bidragsbestämmelser Varbergs kommun.

Övervägande
Kommunkansliet föreslår att ansökan om bidrag avslås av följande skäl:
Kultur- och fritidsnämnden ger bidrag till bygdegårdar efter ansökan. Inom
denna bidragsform kan även bidrag till fiber ingå. Bygdegårdarna måste
ansöka var för sig. Senaste ansökningsdag för att få bidrag är 31 oktober
varje år för att kunna få bidrag till nästkommande år. För att kunna hantera
ansökan behövs en angiven kostnad för arbetet.

Justerandes signatur
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I Varbergs kommun har hittills även Sparbanksstiftelsen lämnat bidrag till
fiber till fiberföreningarna. Detta kan vara en möjlighet även för
bygdegårdsföreningarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hallands bygdegårdsdistrikt
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Dnr KS 2016/0662

Inrättande av jämställdhetspriser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. inrätta ett externt jämställdhetspris och uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden att fastställa kriterier, prissumma, nomineringsprocess,
vara sammankallande av och ordförande i juryn samt svara för
utdelningen av priset
2. juryn för det externa jämställdhetspriset ska bestå av två representanter
för kultur- och fritidsnämnden varav en från majoriteten tillika juryns
ordförande och en från oppositionen, samt representanter för
näringslivs- och destinationskontoret och Varbergs Föreningsråd
3. överlåta åt kultur- och fritidsnämnden att besluta om och själv
finansiera om en årlig jämställdhetskonferens ska genomföras
4. inrätta ett internt jämställdhetspris för att dels uppmärksamma
jämställdhetsarbete som kommer medborgarna till del i kommunens
verksamheter, dels internt jämställdhetsarbete inom den egna
verksamheten
5. fastställa Kriterier, daterade 6 februari 2018, för det interna
jämställdhetspriset
6. nomineringsprocess, juryarbete och utdelning av priset följer
hanteringen av övriga medarbetarpriser och samordnas från
kommunstyrelsens förvaltning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 14 december 2016, § 131, föreslå
fullmäktige inrätta ett jämställdhetspris och en jämställdhetskonferens i
enlighet med, förvaltningens, utredningens förslag.
Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden har initierat en utredning om
möjligheterna att instifta ett jämställdhetspris på likvärdiga grunder som
nämndens övriga priser och stipendier; kultur- och fritidsstipendier.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utrett frågan.
Arbetsutskottet beslutade 9 maj 2017, § 270 att återremittera ärendet.
Återremissen skulle särskilt utreda möjligheten till bredare sammansatt
jury för det externa priset och fokus också på jämställdhetsarbete i
verksamheter som kommer medborgarna till del i det interna priset.
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Utredningens förslag
I kultur- och fritidsförvaltningens utredning föreslås att två
jämställdhetspris inrättas, ett internt och ett externt, för att
uppmärksamma verksamhet eller person (interna priset) samt förening,
organisation eller företag (externa priset) som utmärkt sig på ett positivt
sätt och bidragit till varaktig och hållbar jämställdhet mellan kvinnor och
män och mellan flickor och pojkar. Syftet är att lyfta fram goda exempel
som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdheten i Varbergs
kommun. Utöver priserna föreslås att en årlig jämställdhetskonferens
anordnas. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt
kultur- och fritidsnämnden att hantera priser i likhet med nämndens övriga
priser och utmärkelser liksom genomförandet av den årliga konferensen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 6 mars 2018, § 106.
Förslag på kriterier för det interna jämställdhetspriset, 6 februari 2018.
Beslutsförslag 7 september 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 14 december 2016, § 131.
Kultur- och fritidsnämndens utredning om inrättande av jämställdhetspris.
Arbetsutskottet 9 maj 2017, § 270.

Övervägande
Återremissen skulle särskilt utreda möjligheten till bredare sammansatta
jury för det externa priset och fokus också på jämställdhetsarbete i
verksamheter som kommer medborgarna till del i det interna priset.
För det externa priset, föreslås att juryn består av representanter för kulturoch fritidsnämnden, näringslivs- och destinationskontoret samt
Föreningsrådet i Varberg.
För det interna priset föreslås att den jury som sedan tidigare utser
kommunens medarbetarpriser tillika utgör jury för de interna
jämställdhetspriserna. Juryn består av kommundirektör, personaldirektör
och samhällsutvecklingsdirektör. Kriterier för det interna priset bifogas.
Det interna jämställdhetspriset föreslås uppmärksamma
jämställdhetsarbete som kommer medborgare till del i kommunens
verksamheter men också jämställdhetsarbete inom den egna verksamheten.
Det interna jämställdhetspriset föreslås hanteras från kommunstyrelsens
förvaltning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0546

Svar på motion om att införa ett officiellt
jämställdhetspris i Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att frågan behandlas i annat ärende.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Linnea Sandahl (MP) har lämnat en motion som föreslår att ett jämställdhetspris inrättas av kommunfullmäktige och att kommunstyrelsen utreder
under vilka kriterier och hur utdelning av priset ska gå till.
Motionären hänvisar till att kommunen redan har ett miljöpris och att det
finns fördelar med att komplettera detta med ett jämställdhetspris för att
stimulera till ökat jämställdhetsarbete. Motionären menar också att ett
jämställdhetspris ligger i linje med kommunens vision och hänvisar till
kommuner som redan infört ett jämställdhetspris.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 maj 2017, § 271.
Beslutsförslag 9 mars 2017.
Kommunstyrelsen 28 februari 2017, § 56.
Arbetsutskottet 4 februari 2017, § 59.
Motion inkommen 9 november 2016.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har utrett frågan och beslutade 14 december
2016, § 131, föreslå fullmäktige inrätta ett jämställdhetspris och en
jämställdhetskonferens i enlighet med utredningens förslag. Ärendet har
beretts och förslag till beslut är att kommunfullmäktige inrättar ett externt
jämställdhetspris och uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att fastställa
kriterier, prissumma, nomineringsprocess och svara för utdelning av priset.
Med anledning av ovan bedöms motionärens förslag om utredning om och
inrättande av jämställdhetspris besvarad och motionen föreslås därför
avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0416

Svar på motion om fri sommarsimskola
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till nämndernas yttrande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Andreas Feymark (SD) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) har inkommit med motion om fri sommarsimskola.
I motionen föreslås dels att kommunfullmäktige ger berörd nämnd i
uppdrag att undersöka möjligheten för kommunen att erbjuda fri
sommarsimskola för barn från 6 år och uppåt och dels att undersöka om
insjöarna i Varbergs kommun samt havet kan användas för simskoleundervisning. Motionären påpekar vikten av att barn lär sig simma, framför
allt utifrån säkerhetsperspektivet, för att förebygga drunkningsolyckor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 mars 2018, § 120.
Beslutsförslag 2 januari 2018.
Hamn- och gatunämnden 18 december 2017, § 142.
Kultur- och fritidsnämnden 22 november 2017, § 120.
Kommunfullmäktige 20 juni 2017, § 110.
Motion inkommen 16 juni 2017.

Övervägande
Motionen föreslås avslås med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens
och hamn- och gatunämndens yttranden. Kultur- och fritidsnämnden anger
att det redan ges både frivillig simskola från det att barn fyller 6 år,
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samtidigt som det är obligatoriskt med simundervisning i grundskolan.
Olika årskurser har olika mål kopplade till läroplanen, där barnen måste
visa att de kan genomföra dessa i vatten för att få godkänt.
En undersökning 2014 visade att 95 procent av barnen i årskurs 6 var
simkunniga. Att erbjuda fri sommarsimskola är kostsamt, och det krävs
riktade insatser för att nå de grupper som det verkligen behöver satsas på.
Kultur- och fritidsnämndens intäkter för simundervisning under sommaren
uppgår till cirka 600 000 kronor. Nämnden menar att om motionen bifalls
skulle intäktstappet behöva kompenseras genom att taxor och avgifter höjs
gällande entré och andra taxor under hela året.
Hamn- och gatunämnden framhåller att nämnden inte ansvarar för frågan
om badplatser kan användas för simskoleundervisning, men att det enligt
dess bedömning inte är möjligt att ha simundervisning i havet. Eventuellt
skulle det kunna vara möjligt i någon av kommunens tre insjöar.
Barn- och utbildningsnämnden har valt att inte yttra sig eftersom motionen
rör sommarsimskola och alltså inte ligger inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, utan kultur- och fritidsnämndens.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 76

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 15 februari till
och med 14 mars 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2016/0102-35
Kommunjuristens delegeringsbeslut 15 februari 2018 om rättidsprövning av
överklagande av kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplan
för del av Träslöv s:9 och Getakärr
s:21, s:24, s:25, 5:32, 5:129, 6:44 – Apelvikens strand.
Dnr KS 2018/0005-27
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 26 februari 2018 om yttrande
över ansökan om bygglov för mur och plank inom fastigheten Buskrosen 14.
Dnr KS 2018/0005-28
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 26 februari 2018 om yttrande
över ansökan om tillbyggnad av verksamhet inom fastigheten Tvååker 24:2.
Dnr KS 2018/0005-33
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 5 mars 2018 om yttrande över
ansökan om tillbyggnad av enbostadshus, Magnolian 4.
Dnr KS 2018/0005-35
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 8 mars 2018 om yttrande över
ansökan om tillbyggnad av enbostadshus, eldstad, Plogen 6.
Dnr KS 2018/0014-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut 26 februari 2018 om överlåtelse av
arrenderätt, del av Nygård 1:2.
Dnr KS 2018/0015-3
Markförvaltarens delegeringsbeslut 26 februari 2018 om
nyttjanderättsavtal, Sunnvära 8:3.
Dnr KS 2013/0408-7
Kommunekologens delegeringsbeslut 27 februari 2018 om yttrande över
ansökan om nätkoncession mellan Holmagärde och Varbergs centrum.
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Dnr KS 2016/0216-21
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut 1 mars 2018 om yttrande
över samrådshandling, planprogram för Västerport med intilliggande
områden.
Dnr KS 2017/0183-8
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 8 mars 2018 om servitutsavtal
för tillfartsväg.
Dnr KS 2018/0041-3
Upphandlingschefens delegeringsbeslut 14 mars 2018 om
upphandlingsavdelningens delegeringsärenden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 februari, 6 mars och 13 mars 2018.
Kommunstyrelsens personalutskott 12 februari 2018.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 77

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden från och med 28 februari till och
med 5 mars 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2017/0759-3
Kultur- och fritidsnämndens beslut 28 februari 2018 om yttrande över
revisionsrapport Basgranskning av kultur- och fritidsnämnden.
Dnr KS 2018/0076-2
Protokoll 5 mars 2018, Räddningstjänsten Väst.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 78

Information från förvaltningen/ledamöter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
lägga informationen till handlingarna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1.

Beskrivning av ärendet
-

kommundirektören informerar om den anmälan som ska ha gjorts till
åklagarmyndigheten med anklagelser om mutor och korruption på en
av kommunens förvaltningar

-

kommunstyrelsens ordförande informerar om det beslut om justering
av annonserade upphandlingsdokument för markentreprenader som
arbetsutskottet fattade i morse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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