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Dnr KS 2020/0028

Ändring i taxa 2020 för miljö- och
hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. fastställa ändring i taxa 2020 för miljö- och hälsoskyddsnämndens
offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen i enlighet med miljöoch hälsoskyddsnämndens sammanträdesprotokoll 9 december 2019, §
124.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Taxans utformning är anpassad till den nya kontrollförordning som kom i
samband med att Europaparlamentets råd och förordning 2017/625
började gälla. Denna förordning påverkade stora delar av
livsmedelslagstiftningen och därav har taxan förändrats.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 januari 2020, § 34.
Beslutsförslag 14 januari 2020.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 9 december 2019, § 124.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

§2

Sammanträdesprotokoll
2020-01-28

4

Dnr KS 2020/0029

Ändring i Bilaga A till taxa för tillsyn enligt
miljöbalken 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. fastställa ändring av bilaga A till taxa för tillsyn enligt miljöbalken i
enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesprotokoll
9 december 2019, § 122–123.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

I nu gällande taxa har det uppmärksammats ett skrivfel angående prövning
av inrättande av avloppsanordning. Texten bör förtydligas så att det i punkt
3 framgår att det är anordningar enligt punkt 1 och 2 som avses. Denna
fråga hanteras i §122.
Angående § 123 tog miljö- och hälsoskyddsnämnden 21 oktober, § 102,
beslut om ändring av text för att stämma överens med Varbergs kommuns
lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön i Varbergs
kommun, 19 januari 2016 § 9 till:
”Handläggning av anmälan enligt av kommunen föreskrivit med stöd av
40§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
om att enligt gällande lokala föreskrifter, krävs det att man
anmäler de angivna avloppslösningarna till miljö- och
hälsoskyddsnämnden oavsett om de ligger inom detaljplan eller
ej.”
Den bör istället ändras till följande:
Handläggning av anmälan enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40
§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om
att enligt gällande lokala föreskrifter krävs att man anmäler:
1. förmultningstoalett
2. eltoalett
3. torrtoalett med latrinkompostering eller
4. annan liknande inrättning både inom/utom område med detaljplan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 januari 2020, § 35.
Beslutsförslag 14 januari 2020.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 9 december 2019, § 122–123.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2019/0410

Översyn av kommunala bidragsbestämmelser
2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. återremittera ärendet för komplettering av underlaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att ärendet återremitteras för
komplettering av underlaget.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslag på om ärendet ska avgöras idag eller
återemitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
återremitteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsområdet revideras
årligen. Årets revidering innefattar en översyn enligt följande:
Stimulansbidrag för insatser kring jämställdhet och projektbidrag för
integrationsfrämjande insatser
− Bidragen har slagits ihop till ”stimulansbidrag för insatser kring en
hållbar utveckling” enligt nämndbeslut 2019. Syftet är att ge
föreningar i Varbergs kommun ekonomisk möjlighet att arbeta mot
FN:s 17 Globala mål i Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Målet
med bidraget är att uppnå en socialt, ekonomisk och ekologisk
hållbar föreningsverksamhet där kommunens resurser kommer alla
kommuninvånare till del.
Startbidrag
− Under villkor har punkten ”bidraget kan sökas inom 6 månader från
datum för föreningens konstituerande möte” lagts till enligt
nämndbeslut 2018.
Föreningsstöd inom idrotts- och fritidsområdet
− Under särskilda bestämmelser har punkten ”Barn och ungdomar
ska ha rätt att själva definiera sin könstillhörighet inom barn- och
ungdomsidrotten i Varbergs kommun och utifrån detta delta i det
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pojk- eller flicklag som de önskar” lagts till enligt nämndbeslut
2018.
Allmänna bestämmelser
− I enlighet med den nya punkten under föreningsstöd inom idrottsoch fritidsområdet har det i punkt 2 lagts till ”eller definierad
könstillhörighet”.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 januari 2020, § 28.
Beslutsförslag 15 januari 2020.
Kultur- och fritidsnämnden 28 augusti 2019, § 115.
2020 Kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsverksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2019/0564

Godkännande av revisionsbolag för Varbergs
kommuns donationsstiftelser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att för Varbergs kommuns donationsstiftelser godkänna
revisionsbolaget PwC.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Då en ny stiftelse, Stiftelsen Klingsporska fonden, har registrerats hos
länsstyrelsen, behöver ett nytt beslut fattas beträffande val av
revisionsbolag. Då det sedan tidigare finns beslut om att revisionsbolaget
PwC utsetts för de 16 stiftelser som Varbergs kommun hittills förvaltat, ska
även den nya stiftelsen läggas till.
Stiftelser som Varbergs kommun förvaltar:
Charles och Hedvig Bensons stiftelse, 849600–0087
Stiftelsen Guldbröllopsminnet, 849600–3156
Varbergs Folkrestaurants stipendiestiftelse, 849600–3032
Ruth och Carl Eliassons naturskyddsstiftelse, 849600–5326
Konung Oscar II:s stiftelse, 802477–3924
Oscar B Johanssons stiftelse, 802477–3932
Stiftelsen Varbergs kommuns skolsamfond 1, 849600–5904
N W Ahlströms stiftelse, 849600–7504
Hanna och J A Johanssons stiftelse, 849600–7496
Stiftelsen Varbergs kommuns skolsamfond 2, 849600–5912
Stiftelsen Varbergs kommuns sociala samfond 1, 849600–5870
Stiftelsen Varbergs kommuns sociala samfond 2, 849600–5888
Stiftelsen Varbergs kommuns sociala samfond 3, 849600–5896
Makarna Edvard och Josefina Nilssons stiftelse, 802426–7455
Stiftelsen Kerstins stipendiefond, 802477–5176
Stiftelsen Iro och Irma Högmans fond, 802479–1256
Stiftelsen Klingsporska fonden, 849600–2737

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 januari 2020, § 5.
Beslutsförslag 29 november 2019.
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Dnr KS 2019/0266

Finansrapport per 31 december 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna finansrapport per 31 december 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 januari 2020, § 26.
Beslutsförslag 7 januari 2020.
Finansrapport 31 december 2019.
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Dnr KS 2020/0025

Räntestrategi 2020 - Varbergs Stadshus AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Räntestrategi 2020 Varbergs Stadshus AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens finanspolicy framgår det att bolagen ska besluta om
räntestrategier och årligen revidera densamma. Kommunstyrelsen ska
därefter godkänna moderbolagets förslag till räntestrategi.
Föreslagen räntestrategi är antagen och beslutad av styrelsen i Varbergs
Stadshus AB 3 december 2019, § 4. Internbankens bedömning är att
föreslagen räntestrategi är väl anpassad till bedömda
ränteutvecklingsprognoser samt att det överensstämmer med bolagets
riskprofil.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 januari 2020, § 27.
Beslutsförslag 9 januari 2020.
Räntestrategi 2020Varbergs Stadshus AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0248

Finansiering av Åkturen 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna att Åkturen under 2020 finansieras med 100 000 kronor av
kommunstyrelsens ofördelade medel 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Besöksnäringen har blivit en ny basnäring i Sverige där segmentet
naturturism växer starkast. Detta återspeglas i Visit Swedens
internationella marknadsföringsinsatser. En tydlig trend är att
tillgänglighetsaspekter blivit allt viktigare: lättillgänglig och relevant
information, välmarkerade leder, serviceinrättningar,
funktionsvariationsanpassning och lätt att nå – även utan egen bil.
Landsbygdsutvecklingen har hamnat i fokus när intresset för attraktiva
gröna boendemiljöer och platser att besöka ökar i popularitet.
Åkturen är en hop on-hop off buss till besöksmål och naturupplevelser på
landsbygden. 2017 beviljades Näringslivs- och destinationskontoret medel
från Lokalt ledd utveckling Halland, LLUH, till ett 2-årigt projekt med
försökstrafik. Åkturen har under projekttiden blivit ett populärt inslag i
Varbergs besöksnäringsutbud men har även lockat många ”varbergare” att
besöka och nyttja landsbygden. Projektet avslutas i början av 2020.
Projektets primära mål förutom att till besökare och invånare leverera en
populär produkt, var att visa på och sprida erfarenheter kring att köra
kollektivtrafik till besöksmål. Projektet skulle prova om och i så fall hur en
sådan trafik skulle kunna fungera som ett underlag för andra kommuner
som skulle vilja prova liknande trafik och för att ge ett underlag till
Hallandstrafiken som idag inte trafikerar denna typ av trafik. En treårig
testtrafik skulle vara att föredra för att bättre kunna dra slutsatser om
trender, besökare och beteende men taket i LLUH:s finansiering medgav
bara trafik för två år. Åkturen är en populär buss och en
marknadsföringspelare för landsbygden. Den har på kort tid blivit ett
positivt inslag i kollektivtrafiken då bussen varit stripad hela året.
Ärendet innebär en förlängning av Åkturen under 2020 med samma
utformning som 2020 med enbart minde justeringar i tid och stopp. Det
innebär fyra turer dagligen. Från 1 maj går bussen på helgerna fram till
sommartrafiken och sedan varje dag i veckan fram till mitten på augusti då
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helgtrafik tar vid fram till sista september. Trafiken köps av
Hallandstrafiken.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 januari 2020, § 7.
Beslutsförslag 3 januari 2020.
Redogörelse för projektet Åkturen 2016–2019.

Övervägande
En lösning för finansiering av Åkturen 2020 innebär att turen får en treårig
period för testtrafik vilket är positivt för att kunna utgöra ett underlag för
framtida finansiering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2020/0021

Evenemang i Varberg 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anslå 1 miljon kronor ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel
2020 för varumärkesstärkande evenemang under 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Näringslivs- och destinationskontoret, NOD, ska arbeta för att skapa bästa
möjliga förutsättningar för att förenkla för Varbergs näringsliv genom att
bistå med kunskap, kontakter, arenor för samverkan samt strategiskt
utveckla och marknadsföra destinationen Varberg.
Strategisk evenemangsplanering är viktig för att bidra till Varbergs
attraktionskraft året runt och för att stärka stadens varumärke. Det är
viktigt att vi värnar om de lokalt producerade och unika evenemang som
bidrar till att Varberg kan bli västkustens kreativa mittpunkt.
Evenemangen har regional attraktionskraft och strävar efter att uppnå
nationell uppmärksamhet och ligger utspridda över året, även under de
säsonger då Varberg inte har extra dragningskraft av sin sommarsäsong.
Evenemangen knyter an till Visit Swedens och Region Hallands strategiska
inriktningar för destinationsutveckling, vilket ökar möjligheterna för
spridning internationellt (primärmarknader: Danmark, Norge och
Tyskland). I takt med att Varberg uppmärksammas som evenemangsort,
ökas exponeringen för externa evenemangsarrangörer och möjligheterna
ökar för Varberg att växa i kännedom som en attraktiv evenemangsort året
runt.
Vår strategi är att sprida ut evenemangen över året runt om i Varbergs
kommun, stärka lokala initiativ, evenemang inom outdoor och livsstil, samt
utmana platser genom vitaliserande möten. Under de kommande åren ser
vi ett ökat behov av att stärka Varbergs stadskärna med tanke på de
omfattande centrala byggnationerna av tunnel, tågstation, Västerport och
flytt av Farehamnen. Ett urval av de varumärkesstärkande evenemangen
2020 är Pride Varberg, Outdoorfestival i Åkulla bokskogar, Hallifornia och
nyårsfirande.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 januari 2020, § 18.
Beslutsförslag 21 januari 2020.
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Övervägande
NOD är samverkande part till samtliga profilbärande evenemang, och även
garant för att genomförs med hög kvalité och marknadsförs lokalt, regionalt
och nationellt i linje med Varbergs vision och varumärke Varberg
Inspirerar. Evenemangen har regional samt nationell dragningskraft och
ligger utspridda över året, även under de säsonger då Varberg inte har extra
dragningskraft av sin sommarsäsong. Evenemangen behöver stöd för att nå
fram hela vägen och Varbergs kommun har en viktig roll som
möjliggörande medpart. En satsning på evenemang genererar att Varbergs
kommun är medskapare av innehållet på platsen och därmed också hur
Varberg uppfattas externt. Evenemangen skapar besöksnäringsintäkter,
vilket genererar arbetstillfällen, vilket i sin tur skapar skatteintäkter.
Platsattraktionen stärks genom att Varberg upplevs som en aktiv och
innovativ destination.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2019/0457

Svar på ansökan - Bidrag till 2020 års PSmusikal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. inte lämna bidrag till 2020 års PS-musikal
2. Intresseföreningen PS-Musicalerna ska efter utförd musikal överlämna
en ekonomisk sammanställning
3. ställa förlustgaranti för PS-musikalen år 2020 med maximalt 100 000
kronor
4. fatta nytt särskilt beslut om finansiering i det fall förlustgarantin
behöver infrias.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

PS-musikalen som startades 1987 har under åren blivit ett viktigt inslag i
Varbergs kulturliv. Musikalen framförs i första hand av gymnasieelever från
Varbergs gymnasieskolor. Uppsättningarna sker på engelska vilket ger
ungdomarna en språkupplevelse utöver det vanliga.
I 2020 års ensemble räknar man med cirka 30 medverkande ungdomar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 januari 2020, § 4.
Beslutsförslag 17 december 2019.
Ansökan om bidrag till 2020 års PS-Musikal ”X”.

Övervägande
På hösten 2014 gjordes det en organisatorisk genomlysning av PSmusikalen där det klargjordes att varken barn- och utbildningsnämnden
eller kultur och fritidsnämnden har något organisatoriskt ansvar för
musikalen. Således är det rimligt att kommunstyrelsen fattar beslut om
eventuellt bidrag. Bidrag har lämnats för åren 2015, 2016, 2017, 2018 och
2019. Utfallet för 2019 års musikal blev mycket positiv med ett resultat på +
253 036 kronor, dessa överskottsmedel har tillfallit PS-Musicalernas
Intresseförening.
Den bilagda budgeten för PS-Musikalen ”X” 2020 baseras på bidrag från
kommunen på 110 000 kronor, försålda biljetter 277 500 kronor samt
sponsorer 95 000 kronor. Det är rimligt att PS-Musicalernas
Intresseförening även tillskjuter 110 000 kronor utifrån det goda resultatet
för 2019. Varbergs kommun kan däremot kvarstå med en förlustgaranti upp
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till 100 000 kronor för att täcka en eventuell förlust om sponsorintäkter,
95 000 kronor, samt bidrag från PS-Musicalernas Intresseförening,
110 000 kronor inte räcker för att täcka kostnaderna efter inkomna
biljettintäkter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2019/0594

Svar på ansökan om besök av Ostindiefararen
Götheborg 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anslå 255 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel
2020 för besök av Ostindiefararen Götheborg 9–12 juli 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Varbergs kommun kan stötta sina eldsjälar som skapar extraordinära
evenemang för destinationen, och hjälpa dessa att växa med stöd av oss och
i samverkan med andra partners. På så sätt kan det säkerställas att Varberg
som destination tillsammans med lokala arrangörer attraherar stora
evenemang året runt, i detta fall på sommartid.
Arrangörerna Galtabäcksskeppets Bygglag har stor erfarenhet av att
arrangera större evenemang på ett säkert tillvägagångssätt och de var även
arrangörer vid Ostindiefararens senaste besök i Varberg 2015.
Evenemanget har nationell dragningskraft och bedöms locka publik från
hela Sverige i sommar. Erfarenheten från det besök som Ostindiefararen
gjorde 2015 i Varberg, var en folkfest av stora mått, med besöksrekord i
Varbergs stadskärna i modern tid. Evenemanget bedöms också kunna göra
ett stort avtryck i media.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 januari 2020, § 32.
Beslutsförslag 14 januari 2020.
Ansökan daterad 18 december 2019.

Övervägande
Näringslivs- och destinationskontoret är samverkande part och är garant
för att arrangörerna Galtabäcksskeppets Bygglag marknadsför
evenemanget lokalt, regionalt och nationellt i linje med Varbergs
varumärke Varberg Inspirerar. Besöket från Ostindiefararen behöver stöd
för att nå hela vägen fram och Varbergs kommun har en viktig roll som
möjliggörande medpart. Evenemanget skapar besöksnäringsintäkter, vilket
genererar arbetstillfällen, vilka i sin tur skapar skatteintäkter.
Platsattraktionen stärks genom att Varbergs stadskärna exponeras som en
stark och myllrande sommardestination.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Galtabäcksskeppets bygglag
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-01-28
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Dnr KS 2019/0599

Svar på ansökan om arrangörsbidrag till
Varbergs sommargiro 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja CK Wano bidrag om 25 000 kronor för att täcka
delar av arrangörskostnaderna för Varbergs SommarGiro
2020
2. bidraget tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel för
2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Jana Nilsson (S), Ann-Charlotte Stenkil (M) och Christofer Bergenblock (C)
föreslår att CK Wano beviljas bidrag om 25 000 kronor för att täcka delar
av arrangörskostnaderna för Varbergs SommarGiro 2020 och att bidraget
tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel för 2020.

Beskrivning av ärendet
25 juli 2020 anordnas Varbergs SommarGiro, som är ett motionslopp på
cykel med tre olika distanser; 32 kilometer, 68 kilometer samt 110
kilometer.
Inbjudan till loppet går ut både till svenska, norska och danska
cykelklubbar, och förväntas i år samla 800–900 deltagare.
Arrangören CK Wano har till kommunstyrelsen framställt en begäran om
bidrag om 25 000 kronor för att täcka delar av arrangörskostnaderna för
cykelloppet Varbergs SommarGiro 2020. Klubben uppskattar den totala
kostnaden till cirka 130 000 kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 januari 2020, § 38.
Beslutsförslag 16 januari 2020.
Ansökan inkommen 20 december 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

CK Wano
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0512

Antagande av VA-plan och VA-utbyggnadsplan
för befintlig bebyggelse i Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta VA-plan för Varbergs kommun, daterad 11 juli 2019
2. anta VA-utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse i Varbergs kommun,
daterad 11 juli 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret har under 2017–2019 arbetat med berörda
förvaltningar för att ta fram en gemensam VA-plan samt VAutbyggnadsplan för Varbergs kommun. Projektet har genomförts i enlighet
med uppdrag i rådande översiktsplan ”Upprätta förslag till vattenplan för
kommunen, med särskilt fokus på avlopps- och dagvattenhantering inom
kommunen, samt hur kommunen kan bidra till att vattendirektivet
efterlevs”. VA-plan för Varbergs kommun syftar till att möjliggöra en
strategisk och långsiktig planering för dricks-, spill- och dagvatten både
inom och utanför verksamhetsområdet för allmänt VA. VA-planen utgår
från de strategier och riktlinjer som tagits fram inom ramen för
kommunens VA-policy, 26 maj 2015. VA-planen syftar även till att skapa ett
förvaltningsövergripande samarbete, som kan hantera ärenden av skilda
karaktärer och ta hänsyn till tekniska, miljömässiga och planeringsmässiga
aspekter. VA-planens huvuddokument kommer att aktualitetsprövas en
gång per mandatperiod. VA-planen byggs upp av ett antal delplaner:
• VA2030 – Plan för den allmänna anläggningen
• VA-utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse
• Dagvattenanvisningar
• Vattenförsörjningsplan
• Riktlinjer för enskilda avlopp
VA-utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse i Varbergs kommun syftar till
att se över befintlig bebyggelse där utbyggnad till kommunalt VA kan bli
aktuellt. VA-utbyggnadsplanen omfattar 32 områden, varav 11 är klassade
som VA-utbyggnadsområden. För dessa områden ha VA-utbyggnad
tidsatts. VA-utbyggnadsplanen revideras årligen och beslutas politiskt om
det sker förändringar av VA-planområdena med avseende på klassning,
prioriteringsordning för VA-utbyggnad eller om nya områden tillkommer.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 januari 2020, § 1.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Beslutsförslag 8 juli 2019.
VA-plan för Varbergs kommun – Plan för allmän och enskild VAförsörjning i Varbergs kommun.
VA-utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse i Varbergs kommun.
Remissyttranden och revideringar – VA-plan och VA-utbyggnadsplan.

Övervägande
VA-plan och VA-utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse har varit på remiss
hos berörda förvaltningar och bolag enligt beslut i arbetsutskottet 21
augusti 2018, § 345. De synpunkter som kommit in har utvärderats i
samråd med berörda bolag och förvaltningar. Svar på remissynpunkter
samt förteckning över revideringar som gjorts finns som separat bilaga till
beslutsunderlaget.
Under remisstiden blev Stocken östra och Svenstorp klassade som så kallad
§ 6-områden enligt Lagen om allmänna vattentjänster, vilket innebär att
områdena ska förses med kommunalt vatten och spillvatten. Detta har
resulterat i att tidssättningen av VA-utbyggnadsområdena i bilaga 1b är
något förändrad jämfört med remissversionen. VA-utbyggnad i Stavder och
Sallebacka har senarelagts i avvaktan på större VA-utredning i samband
med Fördjupad översiktsplan Väröbacka. VA-utbyggnad i Hunnestad har
tidsatts till 2020–2022. Svenstorp och Stocken östra har en definitiv
deadline för VA-utbyggnad 31 december 2030 och 31 december 2028. Den
ändrade tidssättningen i bilaga 1b har samråtts internt inom
projektgruppen och tillsammans med berörda chefer.
En viktig del av arbetet med kommunala VA-frågor är den förvaltnings- och
bolagsövergripande dialogen. I den reviderade versionen av VA-plan för
Varbergs kommun ingår därför förslag till organisationsstruktur för fortsatt
VA-planarbete. Organisationsstrukturen bygger till stor del på befintliga
grupper och har samråtts inom projektgruppen och tillsammans med
berörda chefer. Målsättningen är att initiera arbetsgrupperna under 2019–
2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hamn- och gatunämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Vatten och Miljö i Väst AB
Varberg Energi AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0210

Antagande - Detaljplan, del av Träslöv 19:35, ny
högreservoar för vatten i Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta detaljplan, del av Träslöv 19:35, ny högreservoar för vatten i
Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Jäv

Turid Ravlo Svensson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund
av jäv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Ansökan från Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, kom in 2 april 2015 på
uppdrag av Varberg Vatten AB, att upprätta detaljplan för ett nytt
vattentorn på fastigheten Träslöv 19:35. Tornets höglänta placering är
viktig för att säkerställa att trycknivån upprätthålls i det stora
vattendistributionsnätet inom Varbergs kommun och är en förutsättning
för att kunna försörja nya bostadsetableringar.
Under 2017 färdigställdes en förstudie med syfte att utreda
förutsättningarna för ett vattentorn på Bastekullen och att ta fram
beslutsunderlag för val av alternativ gällande form och placering. Studien
fastslår att Bastekullen är en strategisk lämplig lokalisering utifrån
topografiska förutsättningar för idealt vattentryck.
Byggnadsnämnden beslutade 4 februari 2016, § 9, att ge positivt
planbesked. Förslag till detaljplan har varit på samråd och granskning
under år 2019. Efter granskningsskedet godkändes förslag till detaljplan i
byggnadsnämnden 12 december 2019, § 416.
Vattentornet är en samhällsviktig funktion och ska uppfylla tre funktioner.
Den ska erbjuda en reservvolym vid driftavbrott vid vattenverket, skapa
utjämning mellan medelförbrukning och maxförbrukning under ett dygn
och den ska innehålla en brandvattenreserv.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 januari 2020, § 6.
Beslutsförslag 27 december 2019.
Byggnadsnämnden 12 december 2019, § 416.
Plankarta.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Planbeskrivning.
Granskningsutlåtande.
VA-utredning.
Artskyddsutredning.

Övervägande
Bastekullen i Träslöv är ett mycket bra läge med hänsyn till nuvarande
tyngdpunkt i förbrukningens geografiska fördelning och med hänsyn till
befintliga huvudledningar. Vid Träslöv finns markhöjd på + 53 vilket
innebär att botten på reservoaren behöver höjas cirka 15 meter ovan mark.
På Bastekullen i Träslöv planerar man att bygga ett torn med 10 ooo
kubikmeter vilket kommer att räcka för Varbergs behov under lång tid.
Vattentornet är en samhällsviktig funktion och ska uppfylla tre funktioner.
Den ska erbjuda en reservvolym vid driftavbrott vid vattenverket, skapa
utjämning mellan medelförbrukning och maxförbrukning under ett dygn
och den ska innehålla en brandvattenreserv.
Vattenreservoaren kommer med sin storlek och placering bli ett nytt
landmärke för staden och kommer att synas från många håll. Med tanke på
det exponerade läget i landskapet och från väg E6 är det viktigt att den ges
en god gestaltning. Med en god utformning kan vattenreservoaren bli ett
positivt tillskott i stadens siluett. Gestaltningsfrågorna har därför getts
utrymme genom att VIVAB köpt in tre förslag som bedömts i en jurygrupp
under sommaren 2018.
Kommunstyrelsen hade i granskningsskedet inget att invända mot förslag
till detaljplan för del av Träslöv 19:35, Vattentorn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0498

Yttrande angående förslag till förändringar av
marina skyddade områden enligt Ospar och
Helcom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. inte ha något att erinra mot förslag till utvidgning och inrättande av
skyddade områden enligt de marina konventionerna Ospar och Helcom.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen Hallands län efterfrågar synpunkter från Varbergs kommun
angående förslag till utvidgning och inrättande av skyddade områden enligt
de marina konventionerna Ospar och Helcom.
Sverige har åtagit sig att långsiktigt skydda värdefulla kust- och havsmiljöer
enligt de internationella marina konventionerna Ospar och Helcom. För
Nordostatlanten gäller Ospar och för Östersjön gäller Helcom. Kattegatt
ingår i båda konventionerna.
Förslaget innebär:
• att det befintliga Ospar- och Helcom-området Fladen får samma
gräns som Natura 2000-området Fladen,
• att det befintliga Natura 2000-området Balgö klassas som Osparoch Helcom-område, samt
• att det befintliga Natura 2000-området Nidingen klassas som
Ospar- och Helcom-område (Kungsbacka kommun).
De marina konventionerna har inte samma rättsliga status eller skydd som
naturreservat eller Natura 2000-område och innebär inga ytterligare
restriktioner eller regleringar för aktiviteter inom områdena.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 januari 2020, § 3.
Beslutsförslag 14 november 2019.
Remiss från länsstyrelsen.

Övervägande
Förslag till utvidgning och inrättande av skyddade områden enligt de
marina konventionerna Ospar och Helcom berör i Varbergs kommun
Natura 2000-områdena Fladen och Balgö.
För Fladen innebär förslaget att gränsdragningen enligt Ospar och Helcom
överensstämmer med Natura 2000-områdets gräns. För Natura 2000Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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området Balgö innebär förslaget att området även kommer att klassas som
marint skyddat område enligt Ospar och Helcom.
Varbergs kommun har inget att erinra mot förslaget. Kommunen har
tidigare yttrat sig i samband med inrättande och gränsdragning av de
marina Natura 2000-områdena och vid förslag till fiskereglering. Förslaget
i denna remiss medför inget ytterligare skydd än vad som regleras genom
de befintliga Natura 2000-områdena.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen i Hallands län

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0521

Namnbyte av Håstensgårdens förskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. byta namn på Håstensgårdens förskola till Håstens förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Håstensgårdens förskola ersätts av en ny förskola, och kommunstyrelsen
ska därför utse namn på den nya förskolan.
Förskolan är uppförd på del av fastighet Öland 2, med adress Västgötagatan
374.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 januari 2020, § 24.
Förskole- och grundskolenämnden 16 december 2019, § 149.
Beslutsförslag 25 november 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Förskole- och grundskolenämnden
Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0019

Överenskommelse om signalskyddschef
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ingå överenskommelse med Länsstyrelsen i Hallands län om att
länsstyrelsens signalskyddschef är signalskyddschef för Varbergs
kommun,
2. utse Tina Källström, säkerhetsutvecklare, Räddningstjänst Väst, till
biträdande signalskyddschef.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelserna som högsta civila totalförsvarsmyndigheter på regional
nivå har fått i uppdrag att i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera;
”stärkta arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för
samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs
vid höjd beredskap”.
Vid utbyte av säkerhetsskyddsklassificerad information mellan
myndigheter ska kryptografiska funktioner, signalskyddssystem, godkända
av Försvarsmakten användas (5 § säkerhetsskyddsförordningen 2018:658).
En del i detta arbete är att länsstyrelserna tagit fram ett
signalskyddssystem, Signe, för utbyte av säkerhetsskyddsklassificerad
information mellan kommunerna, regionerna och länsstyrelserna. Systemet
bygger på av Försvarsmakten godkända kryptosystem.
Enligt Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst (FFS 2019:9)
ska en organisation som har ett signalskyddssystem utse en
signalskyddschef. Signalskyddschefen har till uppgift att ansvara för
ledning och samordning av signalskyddstjänsten. I vissa fall kan annan
myndighets signalskyddschef ansvara för signalskyddet hos annan
verksamhetsutövare.
Länsstyrelsen i Hallands län åtar sig att verka som signalskyddschef för
kommunen och även att tillhandahålla återkommande utbildningar och
andra åtgärder för att upprätthålla kompetensen i kommunens
signalskyddsorganisation.
Länsstyrelsen i Hallands län åtar sig att verka som signalskyddschef för
kommunen och även att tillhandahålla återkommande utbildningar och
andra åtgärder för att upprätthålla kompetensen i kommunens
signalskyddsorganisation.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 januari 2020, § 23.
Beslutsförslag 7 januari 2020.

Övervägande
Länsstyrelsen i Hallands län kan åta sig att dess signalskyddschef även är
signalskyddschef åt kommunerna i länet. Kommunen åtar sig då att följa
aktuella föreskrifter och instruktioner om signalskyddstjänsten vilka
fastställts av Försvarsmakten eller annan myndighet samt tillse att en
biträdande signalskyddschef finns i egen signalskyddsorganisation.
I Varbergs kommun samordnar och stödjer Räddningstjänst Väst arbetet
enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och
landsting (SFS2 006:544) och har uppdrag inom arbetet med
säkerhetsskydd. Då Räddningstjänst Väst ännu inte har utbildad någon
signalskyddschef föreslås att länsstyrelsen till en början har den rollen. Tina
Källström, säkerhetsutvecklare, Räddningstjänst Väst, föreslås utses till
biträdande signalskyddschef.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Räddningstjänst Väst
Länsstyrelsen i Hallands län

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/0041

Medborgarlöfte 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Medborgarlöfte Varbergs kommun 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Polisen använder sig i sin styrmodell av medborgarlöften. Medborgarlöften
har syftet att polisen och kommunen tillsammans ska skapa aktiviteter som
kan resultera i större trygghet hos medborgarna. Detta är fjärde året
medborgarlöftet tas fram och sedan två år tillbaka är det förutom polisen
och kommunen även Region Halland via Varbergsnämnden som står
bakom satsningen.
Medborgardialoger har visat att invånare i Varberg har en önskan om att
polisen tillsammans med kommunen och regionen förebygger
narkotikamissbruk bland ungdomar. Det har förekommit att ungdomar
påträffats påverkade av narkotika i skolan, och vissa unga har en liberal syn
på narkotika. Genom kunskapshöjande information och att tidigt söka upp
individer i riskzonen kan missbruk minska.
För att komma tillrätta med problemet består medborgarlöftet 2020 bland
annat av att polisen kommer att genomföra två kontroller på skolor,
erbjuda föreläsningar om droger, genomföra riktade insatser för att
motverka narkotikalangning till ungdomar, fortsätta projektet Brobyggarna
i syfte att stötta vissa ungdomar att skapa en meningsfull fritid med mera.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 januari 2020, § 37.
Beslutsförslag 16 januari 2020.
Medborgarlöfte 2020.

Övervägande
Kommunkansliet ser det som mycket positivt att kommunens och polisens
samarbete stärks ytterligare. Det är viktigt att utifrån medborgardialogerna
agera på det som medborgarna framhåller i dessa, och medborgarlöftet är
ett bra exempel på hur kommunen har tagit tillvara den typen av åsikter
och synpunkter.
I medborgarlöftet framgår det tydligt vem som ansvarar för vilken aktivitet,
vilket är viktigt för att arbetet ska fortlöpa effektivt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Polisen
Folkhälso- och trygghetsrådet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0580

Varbergs kommuns synpunkter vid digitalt
samråd med Svenska Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen AB, FTI, angående
tillståndspliktigt insamlingssystem
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända protokoll med kommunens synpunkter från digitalt samråd
med Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, FTI, 20
december 2019 till FTI.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Från 1 januari 2019 gäller förändringar i förordningarna om
producentansvar för (2018:1462) och returpapper (2018:1463).
Förordningarna gäller bostadsnära insamling och målet är att underlätta
för hushållen att källsortera förpackningar och returpapper och därmed
minska den totala miljöbelastningen från dessa produkter. 2021 ska 60
procent av alla bostadsfastigheter erbjudas en insamlingsplats nära huset
eller i kvarteret. Från 2025 är målet att alla bostäder ska erbjudas den
möjligheten.
Från 2021 behöver insamlingssystemen ha tillstånd från Naturvårdsverket
för att samla in förpackningar och returpapper. För att insamlingssystemet
ska få tillstånd finns ett antal förutsättningar som ska vara uppfyllda enligt
44 § förpackningsförordningen och 13 § returpappersförordningen.
Tillstånd ges till insamlingssystem som:
•
•
•

omfattar förpackningsavfall av alla material (gäller inte returpapper).
Innebär att den som vill lämna förpacknings- eller returpappersavfall
till systemet kan göra det enkelt och utan att betala något.
Är lämpligt och rikstäckande.

Vid bedömningen av om ett insamlingssystem ska anses lämpligt och
rikstäckande ska hänsyn tas till det som kommit fram vid samråd.
FTI ämnar söka tillstånd som aktör för ett sådant insamlingssystem. I
samband med denna ansökan för de samråd med Sveriges kommuner.
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Varberg ligger inte bland de kommuner där de avser att införa bostadsnära
insamling från 2021. Därmed genomförs endast ett digitalt samråd med
Varbergs kommun.
I det av FTI framtagna protokollet har samhällsutvecklingskontoret och
Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB, gemensamt skrivit Varbergs kommuns
synpunkter på föreslaget system och dess koppling till den insamling som
idag sker i VIVABs regi.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 januari 2020, § 17.
Beslutsförslag 20 december 2019.
Protokoll till digitalt samråd med FTI 20 december 2019.

Övervägande
Varbergs kommun är positiva till att samordna insamling av förpackningar
med den insamling av rest-och matavfall som VIVAB idag sköter. Genom
att samordna med kommunens insamling av hushållsavfall kan antalet
transporter hållas nere och det blir enklare för hushållen om det är en och
samma aktör som hämtar allt vid fastigheten. Däremot har kommunen flera
synpunkter på FTIs förslag kring organisation och struktur för insamling av
förpackningar och returpapper. Kortfattat anser Varbergs kommun inte att
FTIs förslag ligger in linje med förordningarna och inte heller att förslaget
överensstämmer med den servicenivå kommunen vill ge medborgarna.
Dessutom kan Varbergs kommun inte gå med på en modell som inte
innebär full kostnadstäckning för utfört arbete.
Samma synpunkter har lämnats av Falkenbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2019/0556

Ändring av bolagsordning för Varbergs
Fastighetsaktiebolag
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna att bolagsordningen för Varbergs Fastighetsaktiebolag ändras
enlig bifogat förslag så att:
§ 3 lyder ”Föremålet för bolagets verksamhet är att på uppdrag av
kommunstyrelsen genomföra projektering och byggnation av
kommunala investeringsprojekt samt att inom Varbergs kommun
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter
med affärs- och kontorslägenheter samt fastigheter som är viktiga ur ett
kommunalt perspektiv samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 lyder ”Ändamålet med bolagets verksamhet är att äga, bebygga,
utveckla, bevara och förvalta samhällsnyttiga fastigheter och
kulturbyggnader i Varbergs kommun genom att erbjuda en samlad
kompetens inom projekt och förvaltning. Bolaget ska verka för att
utveckla Varbergs kommun genom att vara en aktiv fastighetsägare och
att arbeta för en god parkeringssituation för besökare och invånare.
I sina kontakter med kommunens medlemmar ska bolaget beakta
likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen.
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Varbergs
Stadshus AB. Bolaget ska bedriva parkeringsverksamhet på uppdrag av
Varbergs kommun.”
§ 14 lyder ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post till
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
Detta gäller dock inte de särskilda fall för vilka aktiebolagslagen
föreskriver annat.”
§ 15 punkten 3. lyder ”Val av en eller två justerare”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Varbergs Fastighets AB, VFAB, utvecklas varför bolagets bolagsordning
behöver ändras så att bolagets föremål, dvs. för dess verksamhet, motsvarar
bolagets uppdrag. Även bolagets ändamål, dvs. beskrivningen av bolagets
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befogenheter inom ramen för den kommunala kompetensen, behöver
revideras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 januari 2020, § 8.
Beslutsförslag 25 november 2019.
Förslag till ändrad bolagsordning.

Överväganden
I förslaget tydliggörs att bolaget på uppdrag av kommunstyrelsen genomför
projektering och byggnation av kommunala investeringsprojekt som samt
att bolaget ska bedriva parkeringsverksamhet.
I förslaget förtydligas även bolagets ändamål till att utveckla, bevara, bygga
och förvalta kulturbyggnader och samhällsnyttiga i Varbergs kommun
genom att erbjuda en samlad kompetens inom projekt och förvaltning. I
ändamålet lyfts bolagets uppdrag att arbeta för en god parkeringssituation
upp.
Av aktiebolagslagen framgår att kallelse till bolagsstämman ska ske på det
sätt som anges i bolagsordningen. Om kallelse till bolagsstämman sker
genom e-post istället för med ordinarie postgång minskar
portokostnaderna och pappersåtgång för kallelsen. Samtidigt innebär det
en besparing av personella resurser och gynnar miljön genom minskade
transporter och minskad pappersåtgång. Samtidigt som förfarandet
moderniseras och effektiviseras innebära förslaget även att kallelse till
bolagsstämman kommer att ske på samma sätt som kallelse till
kommunfullmäktige- och nämndssammanträden. Då ledamöter och
suppleanter i styrelsen sannolikt har politiska uppdrag i
kommunfullmäktige eller i nämnd bör ett motsvarande förfarande vid
kallelse till styrelsen underlätta för den som kallas.
Av aktiebolagslagen framgår emellertid även att kallelse till bolagsstämma i
vissa fall ska skickas med post om ordinarie bolagsstämma ska hållas på
annan tid än som anges i bolagsordningen eller om bolagsstämman ska
behandla en fråga om sådan ändring av bolagsordningen som rör
aktieägarnas vinst, överlåtelse eller förvärv av aktier, ta ställning till om
bolaget ska gå i likvidation, granska likvidators slutredovisning eller
behandla en fråga om att bolagets likvidation ska upphöra med mera (7
kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551). Av beskrivningen i bolagsordningen
om hur kallelse till bolagsstämma ska ske bör det därför framgå att
aktiebolagslagen i vissa fall ställer krav på att kallelse till bolagsstämma
även sker med post.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0495

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens
reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. revidera miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente § 4 Uppgifter med
hänvisning till författning enligt följande
- ”Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska enligt svensk miljöbalk och
svensk livsmedelslagstiftningen samt Europaparlamentets och rådets
förordningar inom livsmedel svara för….” ersätter tidigare text ”Miljöoch hälsoskyddsnämnden ska enligt miljöbalken (1998:808) samt
förteckning över EU-förordningar (2010:231) och livsmedelslagen
(2006:804) svara för….”
- ”Vidare ska miljö- och hälsoskyddsnämnden utöva tillsyn enligt svensk
lag om tobak och liknande produkter” ersätter tidigare text ”Vidare ska
miljö- och hälsoskyddsnämnden utöva tillsyn enligt tobakslagen
(1993:581) såvitt avser miljöer och lokaler för vilka Statens
folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen”.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inkommit med förslag på revidering av
sitt reglemente, vilket föranleds av lagförändringar samt ändringar av EUförordningar.
§ 4 Uppgifter med hänvisning till författning behöver revideras så att ny
text blir:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska enligt svensk miljöbalk och svensk
livsmedelslagstiftningen samt Europaparlamentets och rådets förordningar
inom livsmedel svara för
− prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och
hälsoskyddsområdet
− prövning och kontroll inom livsmedelsområdet
− tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller vattenverksamhet,
täkter, skötsel av jordbruksmark samt områden som omfattas av krav
på anmälan enligt 12 kap 6 § i miljöbalken
− prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen i
den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd
Vidare ska miljö- och hälsoskyddsnämnden
− utöva tillsyn enligt svensk lag om tobak och liknande produkter
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− utöva tillsyn enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier
Nämnden ansvarar för vad som föreskrivs i annan särskild författning inom
nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 januari 2020, § 25.
Beslutsförslag 15 november 2019.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 21 oktober 2019, § 100.

Övervägande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver revidera sitt reglemente utifrån
förändrade lagar, och kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför
kommunfullmäktige att besluta om detta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0523

Redovisning av uppdrag - Utreda och
undersöka frågan om hur premiering till elever
med goda studieresultat kan utformas
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna förskole- och grundskolenämndens redovisning och anse
uppdrag om att utreda och undersöka frågan om hur premiering till
elever med goda studieresultat kan utformas, beslutat i
kommunfullmäktige 20 mars 2018, § 55, som genomfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 mars 2018, § 55, bifalla delar av motion
om premiering av elever med goda studieresultat. Dåvarande barn- och
utbildningsnämnden fick i uppdrag att utreda frågan vidare och undersöka
hur premiering kan utformas och vilka ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser detta medför samt redovisa uppdraget
till kommunfullmäktige senast 31 december 2018.
I utredning om premiering har förskole- och grundskoleförvaltningen
kartlagt hur skolor redan premierar elever med goda prestationer. Flera
skolor har till exempel samarbetat med stiftelser, ansökt om fondmedel
eller på annat sätt haft ett arbete för hur detta ska gå till. Premieringen kan
ske i form av stipendium, diplom, pengar och/eller bok.
Arbetet med att premiera elever leds av rektor som ansvarig för sin
organisation och i sitt ansvar för skolans resultat enligt skollag och
läroplan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 januari 2020, § 11.
Beslutsförslag 28 november 2019.
Förskole- och grundskolenämnden 4 november 2019, § 113.
Kommunfullmäktige 20 mars 2018, § 55.
Motion inkommen 26 april 2017.

Övervägande
Förskole- och grundskoleförvaltningen har fått i uppdrag av förskole- och
grundskolenämnden att se till att premiering genomförs i grundskolans
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årskurs 9. Förvaltningen föreslår att arbetet med, och utformningen av,
premiering på respektive skola fortsatt ska ledas av rektor.
De verksamhetsmässiga konsekvenserna av detta förslag bedöms små
eftersom arbetet med premiering även i fortsättningen föreslås ledas av
rektor. För de grundskolor som idag inte genomför någon form av
premiering innebär förslaget en påverkan på verksamheten då riktlinjer för
premiering behöver arbetas fram
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna förskole- och grundskolenämndens redovisning och anse
uppdrag om att utreda och undersöka frågan om hur premiering till elever
med goda studieresultat kan utformas, beslutat i kommunfullmäktige 20
mars 2018, § 55, som genomfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0473

Svar på motion om havsmiljön
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om arbete för en bättre havsmiljö med hänvisning till att
arbete redan pågår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Johan Rosander (MP) har inkommit med motion om arbete för en bättre
havsmiljö.
Motionären yrkar att:
1. kommunen inleder samarbeten med organisationer, medborgare,
fiskare, bad- och båtföreningar och markägare för att klara av det stora
uppdraget att uppnå en god havsmiljö, och att
2. kommunen arbetar fram en handlingsplan inför klimatförändringar och
en höjd havsvattennivå.
Motionen har skickats på remiss till hamn- och gatunämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden och Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB.
Hamn- och gatunämnden tillstyrker motionen avseende dels samarbeten
för att klara av uppdraget att uppnå en god havsmiljö, dels för att genom
kommunstyrelsens förvaltnings försorg arbeta fram en handlingsplan inför
klimatförändringar och en höjd havsvattennivå.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig positiv till motionen om att
uppnå en god havsmiljö och att en handlingsplan inför klimatförändringar
tas fram.
VIVAB ställer sig positiv till förslaget till att samarbeten inleds för att i
högre grad värna om en fortsatt god och på sina platser förbättrad
havsmiljö. VIVAB deltar gärna i kommande arbete med en
klimatanpassningsplan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 januari 2020, § 20.
Beslutsförslag 17 december 2020.
VIVAB 4 februari, § 4.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11 februari, § 5.
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Hamn- och gatunämnden 1 april, § 6.
Motion inkommen 31 augusti 2018.

Övervägande
Havet utgör en värdefull livsmiljö och en oumbärlig resurs för oss
människor. Den marina miljön tillhandahåller en rad ekosystemtjänster
såsom livsmedel och rekreativa värden, vilka är beroende av att
ekosystemen är livskraftiga och välfungerande.
Havsmiljöns status och mål, miljökvalitetsnormer, regleras genom
havsmiljödirektivet och i kustområdet även av vattendirektivet.
Kustområdets status styrs i hög grad av påverkan från land genom till
exempel näringstillförsel, och åtgärder för att minska denna påverkan
regleras framförallt inom vattendirektivet. För att nå god status i kust- och
havsmiljön krävs därmed gemensamma insatser, både i havsmiljön och på
land.
Då motionen innehåller två separata förslag har övervägandet delats upp i
två delar.
Den sammantagna bedömningen är att de samverkansformer och
kontaktytor för havsmiljöfrågor som finns idag fungerar väl och att de
möjliggör utbyte och dialog med flera av de intressenter och aktörer som
verkar i havsområdet. Det kan finnas behov av att initiera fler samarbeten,
detta är dock något som kan göras i samband med specifika frågor eller
projekt.
Samhällsutvecklingskontoret instämmer i behovet av kunskapsunderlag om
klimatförändringen och dess effekter. Det har påbörjats arbete med att
identifiera klimatförändringens problem- och riskområden i kommunen
och att kartlägga behov av underlag. Fortsatt arbete inom detta område
kommer att prioriteras inför framtagande av ny översiktsplan.
Samhällsutvecklingskontoret anser att detta steg bör föregå framtagandet
av en eventuell handlingsplan.
Utifrån att arbete redan pågår inom området bör motionen avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

§ 23

Sammanträdesprotokoll
2020-01-28

40

Dnr KS 2018/0439

Svar på motion om att bevara Himleån för
framtiden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att bevara Himleån för framtiden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Christofer Bergenblock (C) och Jana Nilsson (S) föreslår bifall till
arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Motion från Johan Rosander (MP) kom in 8 augusti 2018 om att
kommunen snarast bör inleda arbetet med att skydda Himleån, från
Åttabro till Getteröns naturreservat, genom bildandet av ett kommunalt
naturreservat.
Motionen har skickats på remiss till hamn- och gatunämnden,
byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, Vatten & Miljö i Väst AB, Varberg Energi AB samt
Himleåns kanalbolag nedre avdelning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 januari 2020, § 2.
Beslutsförslag 19 december 2019.
Kartor.
Hamn- och gatunämnden, 1 april 2019, § 11.
Himleåns kanalbolag nedre avdelning, 31 mars 2019, § 10.
Varberg Energi AB 15 februari 2019, § 9.
Byggnadsnämnden 13 februari 2019 § 8.
Kultur- och fritidsnämnden 11 februari 2019, § 7.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11 februari 2019, § 6.
VIVAB 4 februari 2019, § 5.
Motion inkommen 8 augusti 2018.

Övervägande
Flera av remissinstanserna är negativa till förslaget i motionen. Utifrån
remissyttranden och pågående planer i området är bedömningen att
motionen inte kan tillstyrkas.
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Det är dock angeläget att ta ett helhetsgrepp om Himleån och dess närmiljö,
så att området bevaras och utvecklas med hänsyn till dess höga naturvärden
och rekreativa kvaliteter. Kommunstyrelsen har därför att beakta hur
naturmiljö och rekreativa värden långsiktigt kan säkerställas och utvecklas
utmed den nedre delen av Himleån, från Åttabro till Getteröns
naturreservat, vilket med fördel görs i samband med genomförandet av
planprogram för Södra Trönninge.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0502

Svar på motion om biologisk mångfald
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om biologisk mångfald eftersom arbete i enlighet med
motionens intentioner redan pågår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Johan Rosander (MP) har inkommit med motion om att gynna den
biologiska mångfalden på kommunens skötselytor. I motionen föreslås att:
1) berörda förvaltningar och bolag ser över vilka ytor som lämpar sig för
att främja biologisk mångfald, 2) det tas fram gemensamma planer
för att succesivt öka den biologiska mångfalden och att 3) arbetet med
biologisk mångfald följs upp och redovisas årligen med ett mått som
förvaltningarna och bolagen föreslår.
Motionen har skickats på remiss till hamn- och gatunämnden, Varbergs
bostads AB, Varbergs Fastighets AB och servicenämnden.
Hamn- och gatunämnden avstyrker motionen med hänvisning till att det
redan pågår en gemensam översyn av vilka ytor som lämpar sig för
biologisk mångfald.
Servicenämnden tillstyrker motionen med hänvisning till att motionens
intention är bra. Serviceförvaltningen arbetar utefter en plan för skötsel av
grönytor och bedömer att motionens förslag är fullt möjliga att arbeta in i
verksamheten.
Varbergs Fastighets AB, VFAB, ser positivt på att arbetet för den biologiska
mångfalden uppmärksammas och bidrar i den mån det är möjligt till detta.
VFAB har inte mycket utemiljöer men arbetar aktivt med de ytor som finns.
Varbergs Bostads AB, VBAB, har inga invändningar mot vad som
presenteras i motionen. Inom VBAB sker redan idag ett aktivt och medvetet
arbete med att identifiera och omställa lämpliga ytor till natur- och
ängsmark med avsikt att främja den biologiska mångfalden för växter och
djur. Varbergs Bostad har tillsammans med hamn- och gatuförvaltningen
inlett en gemensam diskussion med avsikt att uppnå samsyn kring planer
för skötsel av gräs- och naturmark.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 januari 2020, § 21.
Beslutsförslag 16 december 2019.
Hamn- och gatunämnden 1 april 2019, § 5.
Servicenämnden 14 december 2018, § 4.
Varbergs Fastighets AB 14 mars 2019, § 7.
Varbergs Bostads AB 12 februari 2019, § 8.
Motion inkommen 18 september 2018.

Övervägande
Den övergripande inriktningen för arbetet med biologisk mångfald finns
angiven i kommunens grönstrategi och hållbarhetsmål. Hamn- och
gatuförvaltningen arbetar för närvarande med framtagande av en grönblå
plan som kommer att konkretisera grönstrategin med avseende på bland
annat grönstråk och ekosystemtjänster. Därutöver har kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att ta fram riktlinjer för kompensation vid förlust av
biologisk mångfald i samband med till exempel detaljplanering.
Under ledning av kommunstyrelsens förvaltning driver kommunen ett
förvaltningsövergripande LONA-projekt för att inventera och kartlägga
värdefulla ängs- och gräsmarksmiljöer i stadsområdet. Syftet med projektet
är att säkerställa och utveckla biologisk mångfald, genom att ta fram
skötselplaner, identifiera spridningskorridorer, prioritera insatser och
anpassa skötselmetoder. I projektet ingår samarbete med ideella föreningar
som med traditionella metoder tagit över skötseln av några av kommunens
mest värdefulla ängsområden. Avsikten är att underlaget ska ligga till grund
för diskussion med andra berörda förvaltningar och kommunala bolag som
arbetar med skötsel av ängs- och gräsmarker. Projektet kommer även att
innehålla en utbildningsinsats för de som arbetar med skötsel av grönytor
inom kommunens förvaltningar och bolag.
Hamn- och gatunämnden anger i sitt yttrande att det pågår projekt för att
kartlägga ytor med ängsskötsel, och att förvaltningen arbetar med att aktivt
främja biologisk mångfald vid anläggande av nya ytor i samband med till
exempel detaljplanering. Förvaltningen har över tid minskat mängden
välklippta gräsmattor genom att reducera antalet klippningstillfällen.
Hamn- och gatunämnden instämmer i att det behövs samsyn i arbetet med
biologisk mångfald, men bedömer att det i första hand bör tas fram en
strategi för var och hur befintliga ytor ska skötas, hur ytor kan utvecklas och
var nya ytor kan anläggas.
Flera remissinstanser instämmer i de förslag som lyfts i motionen vilket är
positivt för det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i kommunen. Då
det redan pågår projekt inom området bedöms dock att de frågor som lyfts i
motionen hanteras, och att motionen därför bör avslås. Målsättningen är
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att de pågående projekten ska leda till ökad samverkan kring biologisk
mångfald och att projekten även kommer att skapa kunskapsunderlag för
fortsatt arbete med uppföljning och utvärdering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2019/0329

Svar på motion om inköp av industrimark
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. avslå motionen eftersom arbete med strategiska inköp av mark för
industriändamål redan pågår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation

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

Förslag till beslut på sammanträde
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till motionen.

Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Jana Nilssons (S) förslag.
Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 5 nej-röster för Jana
Nilsson (S) förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets
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

X
X
X
X
X
X
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X
X

Jeanette Qvist (S)

X

Kent Norberg (S)
Turid Ravlo
Svensson (S)
Linda Berggren (S)

X
X
X

Erik Hellsborn (SD)

X

Summa

8

5

Beskrivning av ärendet
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) har lämnat en motion om att ta kommunen
skyndsamt ser över var industrimark kan införskaffas för att möjliggöra
inköp av framtidens markbehov i de norra kommundelarna. Anledningen
är bland annat att Veddige har fått en översiktsplan där 500 nya bostäder
planeras, vilket föranleder att fler arbetstillfällen behöver skapas om inte
alla ska pendla ut från kommunen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 januari 2020, § 10.
Beslutsförslag 29 november 2019.
Motion inkommen 17 juni 2019.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret arbetar kontinuerligt med att bevaka och göra
förfrågningar om markköp i hela kommunen. Om köp ska kunna
genomföras ska någon del av marken finnas med i översiktsplanen som
planerad bebyggelse för verksamhetsmark. Om inte marken är utlagd i
översiktsplanen har kommunen svårt att få förvärvstillstånd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2019/0099

Svar på motion om sammanslagning av
kommunens IT resurser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om sammanslagning av kommunens IT-resurser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till motionen.

Erland Linjer (M) och Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) har lämnat motion om sammanslagning av kommunens
IT-resurser. Motionären vill uppmärksamma att det idag finns olika ITrelaterade avdelningar inom kommunens olika förvaltningar vilket han
menar gör det svårare att få ett övergripande perspektiv på kommunens ITanvändande.
Motionären menar att kommunens mål om att effektivisera
verksamheterna med hjälp av digitaliseringsteknik blir betydligt svårare att
uppnå genom att använda olika IT-resurser inom olika förvaltningar.
Motionären vill att det utreds en sammanslagning av all kommunal IThantering till en central IT-avdelning med övergripande ansvar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 21 januari 2020, § 22.
Beslutsförslag 3 januari 2020.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2 september 2019, § 83.
Förskole- och grundskolenämnden, 24 juni 2019, § 65.
Socialnämnden, 20 juni 2019, § 113.
Byggnadsnämnden 20 juni 2019, § 228.
Kultur- och fritidsnämnden 19 juni 2019, § 95.
Hamn- och gatunämnden, 17 juni 2019, § 82.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 27 maj 2019, § 58.
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Servicenämnden 23 maj 2019, 42.
Överförmyndarnämnd, 20 maj 2019, § 101
Motion inkommen 19 februari 2019.

Övervägande
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar
avslå motionen. Detta med beaktande av nämndernas behov av att ha
funktioner nära verksamheten och att dagens samarbete med ITavdelningen fungerar bra samt med hänvisning till det arbete som pågår för
att standardisera vissa frågor inom IT.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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§ 27

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 18 december
2019–28 januari 2020.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2019/0418–1
Markförvaltarens delegeringsbeslut 25 september 2019 gällande
uppsägning av bostadsarrendeavtal i Apelviken, med begäran om
villkorsändring.
Dnr KS 2018/0058–15
Markförvaltarens delegeringsbeslut 18 december 2019 gällande försäljning
av fastigheten Varberg Spannarp 13:73.
Dnr KS 2019/0586–2
Markförvaltarens delegeringsbeslut 17 december 2019 gällande överlåtelse
av mark för järnvägsanläggning samt bildande av servitut för skydd av
järnvägsanläggning – inom del av Getakärr 3:1, 3:46 med flera.
Dnr KS 2019/0005–213
Markförvaltarens delegeringsbeslut 7 januari 2020 gällande yttrande över
ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar, marklov – Getakärr 2:23.
Dnr KS 2020/0011–1
Markförvaltarens delegeringsbeslut 8 januari 2020 gällande försäljning av
fastigheten Varberg Bua 10:278.
Dnr KS 2019/0005–214
Markförvaltarens delegeringsbeslut 13 januari 2020 gällande yttrande över
ansökan om nybyggnad mobiltorn och teknikbod – Getakärr 2:14.
Dnr KS 2020/0008–1
Markförvaltarens delegeringsbeslut 9 januari 2020 gällande
markupplåtelseavtal inom del av fastigheten Bua 10:248.
Dnr KS 2020/0008–3
Markförvaltarens delegeringsbeslut 9 januari 2020 gällande servitutsavtal
avseende bredbandsledning inom del av Tofta 8:14.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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§ 28

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 18 december
2019–28 januari 2020.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2019/0559–1
Yttrande 16 december 2019 på remiss från byggnadsnämnden gällande
strandskyddsdispens på fastigheten Ästad 1:7.
Dnr KS 2019/0407–4
Kungörelse laga kraft–Detaljplan för fastigheten Fläkten 7.
Dnr KS 2020/0032
Granskningsrapport från Dataskyddsombudet–Förteckning över
personuppgiftsbehandlingar, Varbergs Fastighets AB.
Dnr KS 2019/0463–4
Kungörelse laga kraft–Ändring av detaljplan för del av Getakärr 5:65 med
flera.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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§ 29

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

Beskrivning av ärendet

Morgan Börjesson (KD) informerar om gårdagens arrangemang av
Förintelsens minnesdag.
Kommundirektören informerar om utvärdering av personalens vinterfest.
Utvärderingen visar att personalen uppskattat arrangemanget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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