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Dnr KS 2015/0117

Avsteg från förstudie ny bad- och
simanläggning i Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna investeringsnivå om totalt 451,5 miljoner kronor för
byggnation och inventarier i projekt Bad- och simanläggning Håsten,
vilken ingår i Budget 2019 plan 2020-2023
2. projektets huvudsakliga funktioner ska vara avdelningsbar 50-meters
tränings- och tävlingsbassäng inklusive läktare, aktivitetsbad med
vattenrutschkanor, multibassänger, integration med ishall samt café
med servering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Efter att kommunfullmäktige 15 november 2016, § 158, beslutat om
förstudie samt investeringsram i budget 2017, så har projektdirektiv skrivits
och projektet överlämnats till Varbergs Fastighets AB för projektering och
byggnation. Varbergs Fastighets AB har upphandlat NCC i en
partneringsamverkan och projektering pågår.
I arbetet har det kommit fram att kostnadsläge för byggnation av en
simanläggning är betydligt högre än de erfarenhetssiffror som angavs i
förstudien, vilket har inneburit att projektet fått se över planerad nybyggd
yta genom att förtäta funktioner och minska ytor samt föreslå funktioner
som kan utgå.
Vid överlämnandet av riktpriskalkyl i augusti 2018 kvarstår att
kostnadsläge för byggnation av en simanläggning fortsatt är betydligt högre
än erfarenhetssiffrorna från förstudien trots att förändringar till avsteg från
förstudien har inarbetats. Vissa funktioner som låg med i ursprunglig
beställning har diskuterats då de i sig är kostnadsdrivande, både initialt i
investeringsläget, men även gällande framtida driftskostnader. Förslag till
besparingar har redovisats och diskuterats utifrån kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde. Kultur- och fritidsnämnden har 24
oktober 2018, § 128, föreslagit utökning av projektbudgeten till 451,5
miljoner kronor samt ett antal avsteg och besparingar jämfört med
förstudien.
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De huvudsakliga funktionerna som ska genomföras och säkerställas i
projekt ny bad- och simanläggning är
1. avdelningsbar 50-meters tränings- och tävlingsbassäng inklusive
läktare
2. aktivitetsbad med vattenrutschkanor
3. multibassänger
4. integration med ishall
5. café med servering.
Dessa funktioner ska fortsättningsvis också utgöra grunden för
beställningen till Varbergs Fastighets AB.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 oktober 2018, § 455.
Beslutsförslag 18 oktober 2018.
Kommunfullmäktige 15 november 2016, § 158.
Kultur- och fritidsnämnden 24 oktober 2018, § 128.

Övervägande
Efter en tids projektering och kostnadsberäkningar ser
samhällsutvecklingskontoret att gällande investeringsram inte kommer att
hålla om samtliga funktioner som beskrivits i förstudien ska genomföras.
För att kunna minska nybyggd yta krävs omdisponering av funktioner och
att extra kostnadsdrivande delar ändras eller utgår utan konsekvens på
vattenyta i bassänger. De funktioner som föreslås utgå påverkar inte målet
att skapa en bra anläggning där fler aktiviteter kan rymmas och framförallt
att ytan för aktivitetsbadet blir optimal för att skapa en attraktivitet för
kommunens invånare. Ytan för träningssimning kvarstår och ger
föreningarna plats att växa. Då riktpriskalkylen fortsatt är hög så har
besparingsförslag föreslagits med bedömningen att de inte får
konsekvenser som påverkar den nya bad- och simanläggningen negativt.
Samhällsutvecklingskontoret bedömer det lämpligt att kommunfullmäktige
anger huvudsakliga funktioner enligt ovan som krav på innehållet i ny badoch simanläggning. Genom detta tydliggörs inriktningen för vad projektet
ska leverera till den föreslagna budgeten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0356

Nya avgifter för tillstånds- och tillsynsarbete
enligt alkohollagen och tobakslagen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. justera kommunens uttag av prövnings- och tillsynsavgifter enligt 8
kapitlet 10 § 2 - 3 stycket alkohollagen samt enligt 19 b § tobakslagen
från och med 1 januari 2019, enligt Bilaga 2 Nya avgifter 2019
2. under förutsättning av riksdagens antagande av Ny lag för tobak och
liknande produkter (proposition 2017 18/156), 8 kapitlet. 1 §, justera
kommunens uttag av prövningsavgift från och med det datum som
anges i riksdagens beslut, enligt Bilaga 2 Nya avgifter 2019.
Socialnämnden får, om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet och
med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet eller övriga
omständigheter, i särskilt beslut sätta ned eller efterskänka en avgift
enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
3. avgifterna ska med start år 2020, av socialförvaltningen årligen justeras
med koppling till Statistiska centralbyråns konsumentprisindex, dock
alltid med iakttagande av självkostnadsprincipen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens förslag omfattar dels en avgiftsjustering och höjning av
befintliga avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen samt tillsyn
enligt Tobakslag, Lag om handel med vissa receptfria läkemedel och Lag om
elektroniska cigaretter och dels införande av avgift för tillståndsprövning
enligt förslag till Ny lag för tobak och liknande produkter, proposition 2017
18/156. Den nya lagen beräknas antas i riksdagen under hösten med
förväntat ikraftträdande 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 oktober 2018, § 451.
Beslutsförslag 14 augusti 2018.
Socialnämndens 24 maj 2018, § 77.
Bilaga 1 Nuvarande avgifter 2018.
Bilaga 2 Nya avgifter 2019.
Nya avgifter för tillstånds- och tillsynsarbete
enligt alkohollagen och tobakslagen 2 maj 2018.
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Övervägande
Socialnämndens förslag till nya avgifter för tillstånds- och tillsynsarbete
enligt alkohollagen och tobakslagen består dels av justering av befintliga
avgifter och dels en ny avgift med anledning av en förväntad lagändring; Ny
lag för tobak och liknande produkter (proposition 2017 18/156) om
tillståndsplikt för tobaksförsäljning.
Kommunfullmäktige beslutade 15 mars 2011, § 54, att avgifterna årligen ska
justeras med konsumentprisindex (KPI). De föreslagna förändringar av
befintliga avgifter innebär en viss förändring i konstruktionen men också
höjning av vissa avgifter som överstiger en uppskrivning i enlighet med
KPI.
Självkostnadsprincipen bedöms inte äventyras.
Näringslivs- och destinationskontoret påpekar att restaurangbranschen har
en tuff ekonomisk situation och att höjda avgifter, framför allt för
verksamheter med liten omsättning, kan komma att påverka möjligheterna
att anställa personal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0507

Taxor för hyror och avgifter för kultur- och
fritidsverksamheten 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. fastställa Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2019, daterad
29 augusti 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
2019 års taxor och avgifter uppräknas likt tidigare år med prisindex för
kommunal verksamhet, PKV, vilket motsvarar en uppräkning med
2,7 procent. PKV är ett bra index eftersom det bygger på kommunernas
genomsnittliga mix av arbetskraftskostnader och övriga kostnader. På så vis
byggs nämndens totalbudget upp på ett balanserat sätt; ramen ökar med
PKV och taxorna även de med PKV.
Håstens simhall rivs och därmed tas taxorna för anläggningen bort. Med
detta är också massage, badkalas och hyra av stavar och wet vest borttaget.
Avgifter för kombikort, årskort och halvårskort, som togs bort ur
taxereglemente inför 2018, är nu återinfört. Samtliga entréavgifter till
anläggningarna inom bad, sim och friidrott lämnas oförändrade.
Ljuspunkten läggs in i taxereglementet, under kurs – och samlingslokaler,
och går att hyra för 106 kronor i timmen.
För Varbergs teater införs tre olika avgiftsnivåer. Detta för att effektivisera
och tydliggöra för beställare och för att underlätta den interna hanteringen
vid bokningar. I övrigt införs en ny taxa på 700 kronor för bokning av
konstvisningar först och främst i Varbergs konsthall. Detta görs främst för
att fånga in grupper som sällan besöker konsthallen samt att det är vanligt
förkommande på andra orter som har konstmuseer och konsthallar.
Hyra av videofilm/DVD kommer vara helt kostnadsfritt för barn, vilket går i
linje med att alla barn ska ha fri tillgång till kulturupplevelser. Vissa övriga
justeringar görs även av avgifterna under biblioteket.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 oktober 2018, § 435.
Beslutsförslag 1 oktober 2018.
Kultur- och fritidsnämnden 29 augusti 2018 § 105.
Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2019, 29 augusti 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0508

Kommunala bidragsbestämmelser för
föreningsverksamhet 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. fastställa Kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och
fritidsverksamhet, daterad 29 augusti 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsområdet revideras
årligen.
Årets revidering innefattar en översyn enligt följande:
Startbidrag
Villkor för startbidragets utformning har, i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens beslut 20 juni 2018, § 86, tagits fram.
Vänortsutbyte
Bidraget är flyttat från ungdom till övergripande stöd inom kultur- och
fritidsområdet och gäller nu för barn och ungdomar.
Externt jämställdhetspris
Kriterier har arbetats fram och fastställts i ett separat ärende.
Särskilda bestämmelser för idrotts- och fritidsområdet
Ny punkt, 8: Bidragssökande förening med pensionärsverksamhet ska
kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 65 år eller äldre.
Bidrag till samlingslokaler/bygdegårdar
Rubriken lokalyta har lagts till för att tydliggöra att resterande medel per
kvadratmeter aktiv lokalyta fördelas efter ansökningstiden utgång och
utbetalning av driftsbidrag har skett.
Stöd till studieförbund
Fördelningsmodellen/anslaget till studieförbunden har, i enlighet med
kultur- och fritidsnämndens beslut 23 maj 2018, § 69, ändrats. Anslaget
fördelas som verksamhetsbidrag, organisationsbidrag och
tillgänglighetsbidrag.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 oktober 2018, § 436.
Beslutsförslag 1 oktober 2018.
Kultur- och fritidsnämnden 29 augusti 2018, § 107.
Kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsverksamhet, 29
augusti 2018.

Övervägande
Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0517

Byggnadsnämndens taxa 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. fastställa Plan- och bygglovstaxa 2019 inklusive kart- och mättaxa,
Bilaga A.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 8 § får byggnadsnämnden ta
ut avgifter för
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked
2. beslut om lov
3. tekniska samråd och slutsamråd
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
5. upprättande av nybyggnadskartor
6. framställning av arkivbeständiga handlingar
7. expediering och kungörelser enligt 9 kap 41-41b §, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
Kommunfullmäktige antog 21 juni 2011, § 114, en ny plan- och bygglovstaxa
inklusive kart- och mättaxa för ärenden i den nya plan- och bygglagen
(2010:900). Plan- och bygglovstaxa är till största delen baserad utifrån
Sveriges Kommuner och Landstings taxemodell från 2011. Senaste
revideringen av taxan skedde i beslut av kommunfullmäktige 19 december
2017, § 227. Av beslutet framgår att nämnden får för varje kalenderår
besluta att ändra timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet,
PKV, räknat fram till 1 augusti året före avgiftsåret.
Nämndens verksamhet är till största delen taxefinansierad. Då
verksamheten till största delen är konjunkturberoende är den svårbedömd
när det gäller framtida intäkter.
När kommunfullmäktige antog gällande taxa bestämdes att en kostnadstäckningsgrad av 100 procent skulle gälla för byggnadsnämndens
verksamhet. Självfinansieringsgraden i budgeten har under perioden 2015–
2018 uppgått till cirka 70 procent.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 oktober 2018, § 434.
Beslutsförslag 1 oktober 2018.
Byggnadsnämnden 30 augusti 2018, § 196.
Plan- och bygglovstaxa 2019 inklusive kart- och mättaxa, Bilaga A.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0008

Budget 2019 och plan 2020-2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. fastställa skattesatsen för år 2019 till 20,33 kronor
2. godkänna driftbudget samt politiska uppdrag och prioriteringar för
budget 2019 samt plan 2020-2023
3. godkänna investeringsbudget 2019 och plan 2020-2023
4. godkänna exploateringsbudget 2019 och plan 2020-2023
5. godkänna resultat- och kassaflödesbudget för 2019 och plan 2020-2023
6. att i övrigt godkänna budget 2019 och plan 2020-2023 samt bilaga
7. bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av
kommunstyrelsens ofördelade medel
8. kommunkoncernens totala låneram för 2019 får vara högst
5,4 miljarder kronor, inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB
9. omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2019:
a) kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka
kommunkoncernens skulder under år 2019, med totalt 1,2
miljarder kronor. Delegat medges teckna dessa lån
b) kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under 2019. Delegat medges teckna dessa lån.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jana Nilsson (S), Ewa Klang (S), Jeanette Qvist (S), Kent Norberg (S) och
Turid Ravlo-Svensson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till
beslut.
Olle Hällnäs (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Harald Lagerstedt (C), Kerstin Hurtig (KD), Tobias Carlsson (L) och AnnCharlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Jana Nilsson (S) föreslår att Socialdemokraternas förslag till budget för
2019, ram 2020 och plan 2021-2023 samt förslag till uppdrag antas.
Olle Hällnäs (SD) föreslår att Sverigedemokraternas att-satser och
resultatbudget för 2019, ram 2020 samt plan 2021-2023 antas.
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Stefan Edlund (MP) föreslår att Miljöpartiets förslag till budget antas.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger fyra förslag till budget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden konstaterar att arbetsutskottets förslag är huvudförslag och
att motförslag ska utses till huvudförslaget.
Ordföranden ställer Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och
Miljöpartiets förslag mot varandra och konstaterar att Socialdemokraternas
förslag utgör motförslag till huvudförslaget.
Omröstning begärs.
Ordföranden konstaterar att ett motförslag ska utses till
Socialdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas och Miljöpartiets förslag mot
varandra och konstaterar att Miljöpartiets förslag blir motförslag till
Socialdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag mot
varandra och finner att Socialdemokraternas förslag utses till motförslag till
huvudförslaget.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.

Ledamöter
Micael Åkesson (M)

Ja
X

Anne Tano (M)

X

Harald Lagerstedt (C)

X

Nej Avstår

Stefan Edlund (MP)

X

Tobias Carlsson (L)

X

Kerstin Hurtig (KD)

X

Ewa Klang (S)
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X

Turid Ravlo-Svensson (S)

X

Kent Norberg (S)

X

Olle Hällnäs (SD)
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X

Jana Nilsson (S)

X

Ann-Charlotte Stenkil (M)

X

Resultat

6

5

2

Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla
arbetsutskottets förslag. 2 ledamöter avstår från att rösta.

Beskrivning av ärendet
Budget 2019 samt plan 2020-2023 beskrivs i utarbetat budgetdokument.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 oktober 2018, § 439.
Beslutsförslag 2 oktober 2018.
Socialdemokraternas förslag till budget 2019, Ram 2020 och Plan 20212023.
Sverigedemokraternas förslag till budget Varbergs kommun 2019-2023.
Vänsterpartiets förslag till kommunbudget 2019.
Miljöpartiets förslag till budget 2019-plan 2020-2023.
Budget 2019 samt plan 2020-2023.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0491

Tidplan för arbetet med Mål- och
inriktningsdokument 2020-2023 samt Budget
2020 och långtidsplan 2021-2024
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. fastställa tidplan för arbetet med Mål- och inriktningsdokument 20202023 samt Budget 2020 och långtidsplan 2021-2024.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Vid ny mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om ett mål- och
inriktningsdokument för kommunen, där strategiska målområden och
prioriterade mål som strävar mot kommunens vision anges.
Samtidigt som arbetet med mål och inriktning pågår genomförs den årliga
budgetprocessen genom vilken fullmäktige beslutar om och fördelar
resurser till nämnderna. Tidplanen beskriver processernas olika steg, anger
när olika aktiviteter sker och vem som deltar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 september 2018, § 388.
Beslutsförslag 17 september 2018.
Tidplan för arbetet med mål- och inriktningsdokument 2020-2023 samt
budget 2020 och långtidsplan 2021-2024.

Övervägande
Arbetet med mål och inriktning samt budget ska stödja kommunens
styrmodell, bidra till ett långsiktigt förhållningssätt och en god ekonomisk
hushållning, där såväl mål för verksamheten som finansiella mål uppnås.
Enligt föreslagen tidplan tydliggörs mål och uppdrag samt ekonomiska
ramar genom fullmäktiges mål- och inriktningsdokument respektive
kommunstyrelsens beslut om planeringsförutsättningar inför budget 2020,
i april månad. Budgetberedningens arbete under hösten kan därmed ha ett
mer långsiktigt perspektiv och fokusera på åren 2021-2024. Arbetet
resulterar i en budget för nästa år samt plan för därefter kommande fyra år,
vilken fullmäktige beslutar om i november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0510

Partistöd 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. betala ut partistöd i januari 2019 med totalt 2 946 343 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 oktober 2018, § 423.
Beslutsförslag 21 september 2018.
Partiernas redovisningar och granskningsrapporter.

Övervägande
Samtliga partier har lämnat in skriftlig redovisning och granskningsrapport
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och är därmed berättigade till
partistöd.
Kommunkansliet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att betala ut
partistöd i januari 2019 med totalt 2 946 343 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0638

Förändrad ansvarsfördelning mellan parterna i
Varbergs hamn
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. återkalla kommunfullmäktiges uppdrag i beslut 21 april 2015, § 64, att
ge hamn- och gatunämnden och Hallands Hamnar Varberg AB i uppgift
att utarbeta förslag till förvaltningsavtal och förvaltningsavgifter utifrån
den föreslagna ansvarsfördelningen
2. från och med 1 januari 2022 ska direkta handelshamnsrelaterade
kostnader och intäkter hanteras genom Hallands Hamnar Varberg AB i
enlighet med vad som anges i beslutsförslag, 4 oktober 2018
3. Hallands Hamnar Varberg AB, från att detta beslut vinner laga kraft,
ansvarar för investeringar i samt planering, projektering och
genomförande av utbyggnation av ny hamndelen i Fare
4. fatta ett inriktningsbeslut att Hallands Hamnar Varberg AB av Varbergs
kommun köper och övertar befintliga hamnanläggningar, inklusive
driften, för handelshamnsverksamhet i Farehamnen 1 januari 2022
5. Hallands Hamnar Varberg AB övertar ekonomiskt ansvar för
investeringar, drift, och underhåll för eventuell framtida utveckling av:
 kajer och terminalytor
 vägar
 järnvägar
 byggnader
 dagvatten
 belysning, staket med mera
 drift av hela farleden, inklusive muddring efter att den
iordningsställts och överlämnats
 ytterligare kajer och terminalytor
 utvidgningar eller fördjupningar av farled
6. Varbergs kommun genom hamn- och gatunämnden ansvarar fortsatt
för vissa funktioner av infrastrukturkaraktär för handelshamnen samt
åtgärder som också vänder sig mot andra funktioner i samhället:
 markuppfyllnad inkluderat eventuellt behov av geoförstärkningar
inför byggnation av den nya delen av Farehamnen
 kapitalkostnader för befintlig farled
 muddring av ny del av hamnbassäng fram tills att den överlämnas
till Hallands Hamnar Varberg AB
 naturvallen
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pirar och pirhuvuden
anslutande vägar och järnvägar fram till fastighetsgräns för
hamnverksamheten
7. fatta ett inriktningsbeslut om att till Hallands Hamnar Varberg AB
tillskjuta medel i form av nyemission för att säkerställa en soliditet i
nivå med ägardirektivet
8. att beslut om ramtillskott för hamn- och gatunämnden beaktas inom
ramen för ordinarie budgetprocessen
9. uppdra åt kommunstyrelsen att utreda till vilket eller vilka organ som
kommunfullmäktige lämpligast delegerar uppgift som hamnmyndighet
samt att återkomma med ett förslag senast 1 juni 2019
10. att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att
skapa en särskild fastighet för handelshamnsverksamhet som upplåts
med nyttjanderätt till Hallands Hamnar Varberg AB
11. uppdra åt kommunstyrelsen att utreda behov av och i förekommande
fall ta fram ett förslag till ändring av hamn- och gatunämndens
reglemente, Hallands Hamnar Varbergs bolagsordning och
ägardirektiv samt lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för
Varbergs hamn och Träslövsläges fiskehamn med anledning av detta
beslut
12. nuvarande förvaltningsavtal 25 november 2004 fortsätter gälla för idag
befintliga anläggningar fram till 31 december 2021 om inte frågan har
reglerats genom detta beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 21 april 2015, § 64 att ge Hallands Hamnar
Varberg AB och hamn- och gatunämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag
till ett nytt förvaltningsavtal och förvaltningsavgifter utifrån i ärendet
föreslagna ansvarsfördelning. Ändamålet med uppdraget är att förtydliga
ansvar och mandat för de kommersiella hamnfrågorna i syfte att uppnå en
mer rationell verksamhet som bidrar till stadens och hamnens utveckling.
Något förslag till nytt avtal för att reglera ansvaret i handelshamnen har
inte kommit in från hamn- och gatunämnden och Hallands Hamnar AB.
Ärendet återkommer nu med förslag framtaget av kommunstyrelsens
förvaltning.
Hamnen i Varberg består idag av tre olika delar; handelshamnen,
färjehamnen och småbåtshamnen. Handelshamnen har till uppgift att lasta
och lossa båtar i kommersiellt syfte. Färjehamnen möjliggör för en operatör
av en färjelinje att förflytta människor och gods enligt tidtabell mellan
punkt A och B. Småbåtshamnen syftar till att möjliggöra trafik för
fritidsbåtar.
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Uppdraget är begränsat till de kommersiella hamnfrågorna, det vill säga
färjehamnen och handelshamnen. Eftersom Stena Line AB flyttar sin
färjeverksamhet till Hallands Hamnar i Halmstad innan år 2022 omfattar
uppdraget nu endast verksamheten i handelsnamnen. Ansvaret för den
nuvarande färjehamnen och småbåtshamnen berörs inte och kvarstår hos
Hamn- och gatunämnden. Någon ny färjehamn kommer inte att uppföras i
Varberg.
De parter inom kommunkoncernen som är bedriver verksamhet i hamnen
är kommunstyrelsen, hamn- och gatunämnden, Hallands Hamnar Varberg
AB, Hallands Hamnar AB och Varbergs Fastighets AB. Idag är hamn- och
gatunämnden, efter delegation från kommunfullmäktige, kommunens
hamnmyndighet.
Dagens organisation av hamnverksamheten i Varbergs hamn kan till stor
del härledas till historiska fakta. Befintligt förvaltningsavtal ingicks 200412-07/16 mellan dåvarande Hamnstyrelsen och dåvarande Terminal West
AB från 2004-12-07/16. Terminal West AB ägdes gemensamt av Varbergs
kommun, 40 procent, och näringslivet, 40 procent, fram tills 2002 då
kommunen gick in som ensam ägare. Det var då självklart att
hamnmyndigheten utgjorde en separat verksamhet.
Hallands Hamnar Varberg AB bedriver och utvecklar hamnverksamheten i
Varbergs kommun på affärsmässiga grunder medan Hallands Hamnar AB
producerar och säljer hamntjänster.
Hallands Hamnar Varberg AB ägs till 100 procent av Varbergs Stadshus AB
som ägs av Varbergs kommun. Hallands Hamnar AB ägs till 50 procent av
Hallands Hamnar Varberg AB och till 50 procent av Hallands Hamnar
Halmstad AB som i sin tur ägs av Halmstad Rådhus AB som ägs av
Halmstad kommun. Hallands Hamnar AB producerar hamntjänster samt
marknadsför och säljer dessa. Bolaget har ansvaret för den kommersiella
hamnverksamheten i Halmstad och Varberg.
I det gällande förvaltningsavtalet från 2004 framgår att dåvarande
Terminal West AB, bolaget, ska svara för samtliga driftskostnader,
reparationer och löpande underhåll av kajer, mark, anläggningar och
byggnader inom det definierade förvaltningsområdet. Hamnstyrelsens, det
vill säga kommunens ansvar, enligt avtalet är att se till att sjösäkerheten
upprätthålls i farled och hamnbassänger. Detta innebär bland annat bland
annat uppmärkning av farled, muddring och isbrytning.
För att få verka inom förvaltningsområdet framgår av det nu gällande
avtalet att bolaget skall betala en årsavgift motsvarande kommunens
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kapitalkostnader avseende hamnanläggningarna samt 90 procent av
fartygsavgifterna.
Kommunen eftersträvar att de kommunala bolagens uppdrag ska vara
avgränsade och tydliga, både mot kommunen och mot sina kunder. När det
gäller handelshamnsverksamheten behöver denna tydlighet förstärkas.
Det finns behov av att fastställa en ny och långsiktig ansvarsfördelning
mellan berörda parter. I denna bör den kommersiella verksamheten och
förvaltningsverksamheten i hamnen tydligt avgränsas i förhållande till
varandra. En ny ansvarsfördelning behöver innehålla hur den långsiktiga
finansieringen av den nya hamndelen i Fare samt eventuella framtida
investeringar i handelshamnen ska lösas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 oktober 2018, § 430.
Beslutsförslag 4 oktober 2018.
Bilaga till beslutsförslaget - förteckning över Varbergs Fastighets AB:s
byggnader som ska överlåtas till Hallands Hamnar Varberg AB.
Kommunfullmäktige 21 april 2015, § 64.

Överväganden
Hallands Hamnar Varberg AB föreslås att från och med 1 januari 2022 ta
driftmässigt och ekonomiskt ansvar för anläggningar för
handelshamnsverksamhet i Farehamnen. Hallands Hamnar Varberg AB
föreslås köpa befintliga kajer och anläggningar i nuvarande Farehamnen av
kommunen till bokfört värde. För att öka effektiviteten och tydligheten
förslås att förutsättningarna att bilda en ny fastighet för ändamålet utreds.
Hallands Hamnar Varberg AB föreslås även ta ekonomiskt ansvar för
investeringar, drift, och underhåll för eventuell framtida utveckling av:
 kajer och terminalytor
 vägar
 järnvägar
 byggnader
 dagvatten
 belysning, staket med mera
 drift av hela farleden, inklusive muddring efter att den
iordningställts och överlämnats
 eventuella framtida behov av ytterligare kajer och terminalytor
 eventuella utvidgningar eller fördjupningar av farled
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Detta innebär att Hallands Hamnar Varberg AB ska ansvara för
investeringar och genomförande av utbyggnaden av den nya hamndelen i
Fare både före och efter 1 januari 2022.
Inom handelshamnen föreslås att ägandeskapet av de byggnader som
tillhör fastigheten genom försäljning övergår till Hallands Hamnar Varberg
AB från Varbergs Fastighets AB. Ett nyttjanderättsavtal för användandet av
marken upprättas mellan kommunen och Hallands Hamnar Varberg AB.
Varbergs kommun föreslås ta ansvar för basfunktioner av
infrastrukturkaraktär för handelshamnen samt åtgärder som också vänder
sig mot andra funktioner i samhället:
 markuppfyllnad inkluderat eventuellt behov av geoförstärkningar
för den nya delen av Farehamnen
 kapitalkostnader för befintlig farled
 muddring av ny del av hamnbassäng fram tills att den överlämnats
till Hallands Hamnar Varberg AB
 naturvallen
 pirarna och pirhuvudena
 anslutande vägar och järnvägar fram till fastighetsgräns för
hamnverksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0532

Antagande och revidering av reglementen
Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
1. anta reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i
enlighet med upprättat förslag
2. revidera reglementen för förskole- och grundskolenämnden (för
närvarande barn- och utbildningsnämnden), kommunstyrelsen och
socialnämnden i enlighet med upprättade förslag med ikraftträdande
den 1 januari 2019
3. ansvaret för insatserna sysselsättning för psykiskt funktionsnedsatta
personer och sysselsättning för personer med missbruks- eller
beroendeproblematik enligt socialtjänsten ska fortsatt åligga
socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Efter att översyn av den kommunala vuxenutbildningen med flera
verksamheter genomförts beslutade kommunfullmäktige 20 mars 2018, §
51, att inrätta en ny nämnd där gymnasieskolan, den kommunala
vuxenutbildningen, Centrum för Livslångt Lärande samt
socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet, med undantag för daglig
verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
och integrationsenhet ska ingå. Den nya nämnden ska enligt beslutet starta
sin verksamhet 1 januari 2019. Därefter har kommunfullmäktige 19 juni
2018, § 120, beslutat om nämndorganisation för mandatperioden 20192022 och därvid bland annat bestämt att den nya nämnden ska benämnas
förskole- och grundskolenämnden.
Mot bakgrund av att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inrättas ska
kommunfullmäktige anta reglemente för den nämnden. Härtill behöver
reglementena för de nämnder som idag ansvarar för uppgifter som
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden framöver ska ansvara för, det
vill säga från och med 1 januari 2019, revideras. De nämnder vars
reglementen således ska revideras är barn- och utbildningsnämnden,
kommunstyrelsen och socialnämnden.
Beträffande utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde har
uppmärksammats att ansvaret för insatserna sysselsättning för psykiskt
funktionsnedsatta personer och sysselsättning för personer med missbrukseller beroendeproblematik enligt socialtjänstlagen, som idag ingår i
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arbetsmarknadsenhetens uppgifter, bör vara kvar inom socialnämndens
ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 oktober 2018, § 453.
Beslutsförslag 19 oktober 2018.
Förslag till reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Förslag till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden.

Övervägande
Insatserna sysselsättning för psykiskt funktionsnedsatta personer och
sysselsättning för personer med missbruks- eller beroendeproblematik
förutsätter ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Målgruppen för
insatserna utgör ungefär 70 personer avseende sysselsättning för psykiskt
funktionsnedsatta personer och ungefär 8-10 personer avseende personer
med missbruks- eller beroendeproblematik. Beträffande utförandet av
insatserna har socialnämnden inrättat ett valfrihetssystem enligt lagen om
valfrihetssystem, LOV, genom vilket den enskilde kan välja antingen
kommunal utförare eller extern utförare för sitt bistånd.
Mot bakgrund av att de personer som är föremål för de ifrågavarande
insatserna inte står arbetsmarknaden tillräckligt nära och i många
avseenden har stora behov av stöd i sin tillvaro bedöms deras behov bäst
kunna mötas om ansvaret för insatserna fortsatt åligger socialnämnden och
alltså inte överförs till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Förslag till reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
innehåller de bestämmelser om nämndens verksamhet och arbetsformer
som behövs för att förverkliga kommunfullmäktiges tidigare beslut om att
inrätta nämnden. Genom det upprättade förslaget åläggs utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden det ansvarsområde som kommunfullmäktige
bestämt.
Eftersom delar av barn- och utbildningsnämndens, kommunstyrelsens och
socialnämndens ansvarsområden flyttas till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden behöver dessa nämnders reglementen revideras
på det sätt som framgår av upprättade förslag.
I förslaget till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden har en
övergripande formulering om remissvar till andra myndigheter samt nya
bestämmelser gällande ordförandens arbete respektive nämndens
presidium inarbetats. Med bakgrund av att motsvarande bestämmelser
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redan finns i övriga nämnders reglementen innebär förslaget i denna delen
ökad samstämmighet mellan nämndernas reglementen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0372

Revidering av förbundsordning Samordningsförbundet Halland
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna revidering av förbundsordningen för Samordningsförbundet
Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Samordningsförbundet i Halland föreslår en revidering av
förbundsordningen som antogs 2011. Ändringen avser § 5.
Den nuvarande formuleringen lyder:
”5 §
Styrelsen
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse.
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och åtta ersättare.
Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
Ordförandeskapet ska vara rullande. Styrelsen utser bland sina ledamöter
en ordförande och en eller två vice ordförande för en period om ett år.
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser vardera en ledamot och
en ersättare. Region Halland utser en ledamot och en ersättare.
Kommunerna utser vardera en representant som fördelas på en ledamot
och fem ersättarposter enligt vad styrelsen överenskommer.
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari
året efter det då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.
Kommunernas ordinarie representant i styrelsen väljs enligt ett rullande
schema efter förbundsstyrelsens beslut.”
Styrelsen föreslår att revidera förbundsordningen avseende
ordförandeskapet i förbundet. Förslag på revidering anges i kursiv stil.
Styrelsens förslag på ny lydelse:
”5 §
Styrelsen
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse.
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och åtta ersättare.
Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
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Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice
ordförande den tid som styrelsen bestämmer.
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser vardera en ledamot och
en ersättare. Region Halland utser en ledamot och en ersättare.
Kommunerna utser vardera en representant som fördelas på en ledamot
och fem ersättarposter enligt vad styrelsen överenskommer.
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året
efter det då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.
Kommunernas ordinarie representant i styrelsen väljs enligt ett rullande
schema efter förbundsstyrelsens beslut.”

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 oktober 2018, § 437.
Beslutsförslag 1 oktober 2018.
Revidering av förbundsordning i Samordningsförbundet i Halland 2018.

Övervägande
Kommunkansliet tillstyrker att ändringen godkänns av fullmäktige då
ändringen anses underlätta för förbundet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0432

Annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. under 2019 annonsera om kommunfullmäktiges sammanträden i
Hallands Nyheter och Varbergs Posten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. En av ändringarna i
kommunallagen var att skyldigheten att i ortstidning kungöra
kommunfullmäktiges sammanträden upphör. Istället ska informationen
finnas tillgänglig på en webbaserad kommunal anslagstavla. Motiveringen
till förändringen är att en webbaserad anslagstavla innebär en väsentligt
större spridning av den information som hittills lämnats på den fysiska
anslagstavlan. Mot denna bakgrund anser man att det inte längre är
nödvändigt att kräva att kommuner publicerar information i dagstidningar
på det sätt som tidigare gällt. Slopandet av detta krav innebär dock inget
hinder mot att fortsätta annonsera i ortstidningar.
Annonsering om kommunfullmäktiges sammanträden i Varbergs kommun
har tidigare skett i Hallands Nyheter och i Varbergs Posten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 30 oktober 2018, § 464.
Beslutsförslag 17 oktober 2018.

Övervägande
Kommunfullmäktiges presidium anser att annonsering om
kommunfullmäktiges sammanträden även 2019 ska ske i Hallands Nyheter
och Varbergs Posten. Däremot anser man att alla ärenden inte behöver
räknas upp i annonserna, utan endast ett urval av ärenden med
allmänintresse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0494

Utbildning förtroendevalda 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. 11 och 14 januari 2019 ska heldagsutbildningar för förtroendevalda
genomföras
2. utbildningstillfällena ska ses som obligatoriska för nyvalda ledamöter,
men med en stark rekommendation även för övriga ledamöter att delta
3. nyvald som inte kan delta ska meddela detta till kommunstyrelsens
ordförande
4. heldagsersättning utbetalas vid båda tillfällena.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med varje ny mandatperiod brukar centralt planerade
utbildningar genomföras för nyvalda och tidigare invalda förtroendevalda.
Vid utbildningen deltar också kommunens förvaltnings- och bolagschefer.
För 2019 har planerats två tillfällen med dels extern medverkan. Därutöver
kommer varje nämnd och styrelse att arrangera egna fackmässiga
utbildningar, vilket vanligtvis sker tidigt under första halvåret på den nya
perioden.
Vid det ena tillfället kommer kommunens organisation att gås igenom nämnderna, bolagen och de samverkansorgan som finns.
Personalpolitik och arbetsgivarrollen inklusive arbetsmiljöansvar och
arvoden kommer att beröras, liksom den kommunala ekonomin inklusive
den strategiska styrningen och budgetprocessen.
Här ska också ges utrymme för genomgång av revisorernas roll och allmänt
om samhällsutvecklingen i Varberg, befolkningsprognos,
utvecklingsområden och översiktsplanering. Vid samma tillfälle gås även
lagen om offentlig upphandling igenom och kort om mutor och bestickning,
det vill säga en allmän juridisk genomgång.
Vid andra tillfället gås igenom hur kommunerna har växt fram – historiken,
kommunala kompetensen, rollfördelning politiker-tjänstemän,
sammanträdesmetodik, de förtroendevaldas ansvar och så vidare.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2 oktober 2018, § 407.
Beslutsförslag 24 september 2018.

Övervägande
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att utbildningarna ska ses som
obligatoriska för nyvalda och att det lämnas en tydlig rekommendation till
övriga att också delta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0515

Nytt samlingsnamn och varumärke på
Sparbankshallen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. införa samlingsnamnet och varumärket Arena Varberg för
Sparbankshallen, nöjeshallen, nöjesparken och Rotundan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varberg Event har kommit in med önskemål om att införa samlingsnamnet
och varumärket Arena Varberg för Sparbankshallen, nöjeshallen,
nöjesparken och Rotundan. Sparbanksstiftelsen och Varbergs Sparbank har
godkänt namntillskottet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 9 oktober 2018, § 422.
Beslutsförslag 25 september 2018.
Kultur- och fritidsnämnden 30 augusti 2018.
Skrivelse från Varberg Event AB 25 juli 2018.
Varberg Event ABs styrelseprotokoll 8 november 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0047

Redovisning av uppdrag om kartläggning av
hjärtstartare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna kartläggningen av hjärtstartare och hur tillgängliga de är
under dygnet, beslutad av servicenämnden 24 maj 2018, § 45, med
kompletteringen att hjärtstartare även finns på Varbergs Fastighet,
Varbergs Bostad, Varberg Energi och Varberg Event
2. uppmana respektive nämnd och bolag att värdera behovet av ytterligare
hjärtstartare och möjligheten att tillgängliggöra dem bättre
3. anse uppdrag från kommunfullmäktige 19 september 2017, § 158, som
slutfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 19 september 2017, § 158, servicenämnden i
uppdrag att kartlägga var i kommunens verksamhet som det finns
hjärtstartare, hur tillgängliga de är under dygnet och bedöma om det finns
behov av att införskaffa fler hjärtstartare. Kartläggningen skulle redovisas
till kommunstyrelsen senast i juni 2018.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 oktober 2018, § 441.
Beslutsförslag 3 oktober 2018.
Komplettering kartläggning hjärtstartare 3 oktober 2018.
Servicenämnden 24 maj 2018, § 45.
Kommunfullmäktige 19 september 2017, § 158.
Motion inkommen 17 januari 2017.

Övervägande
Under hösten 2017 och fram till och med januari 2018 har
serviceförvaltningen samlat in uppgifter och kartlagt var hjärtstartare finns
i kommunens verksamheter och hur tillgängliga de är.
Kartläggningen visar att det bara är kultur- och fritidsförvaltningen och
hamn- och gatuförvaltningen som har hjärtstartare inom ett flertal
verksamheter. Det framgår vidare att kultur- och fritidsförvaltningen anser
sig ha behov av två ytterligare hjärtstartare, nämligen på bokbussen och
Bua bibliotek.
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Det är verksamheterna som har erfarenhet av och bäst känner till om det
finns behov av hjärtstartare. Stadshus A, B, C, socialförvaltningen på
Monark samt Vatten & Miljö i Väst AB på Hamnvägen är också utrustade
med hjärtstartare.
Om många verksamheter bestämmer sig för att ha hjärtstartare, föreslås en
upphandling ske centralt med stöd av kommunhälsan eller
Räddningstjänsten Väst som är sakkunniga inom området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0530

Svar på remiss om förordnande av ombud enligt
begravningslagen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. till länsstyrelsen föreslå Sten Kristoferson, Skrivarevägen 15, 432 74
Träslövsläge, som ombud att granska begravningsverksamheten i
Varbergs kommun 1 januari 2019 - 31 december 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen ska, i enlighet med § 51 begravningsförordningen
(1990: 1147), utse begravningsombud för en tid av fyra kalenderår, räknat
från och med 1 januari året efter det år då det hållits val till
kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen ska nu förordna begravningsombud för tidsperioden 1
januari 2019 - 31 december 2022 och Varbergs kommun får därför enlighet
§ 50 begravningsförordningen (1990:1147) tillfälle att föreslå ett
begravningsombud.
Kommunen kan även föreslå personer som kommer från andra
trossamfund eller andra livsåskådningsorganisationer än Svenska kyrkan
och är verksamma inom kommunens område.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 30 oktober 2018, § 465.
Beslutsförslag 12 oktober 2018.
Remiss från länsstyrelsen 9 oktober 2018.

Övervägande
Föreslaget ombud har tillfrågats och är villig att ta sig an uppdraget en
mandatperiod till. Eftersom han dessutom är nuvarande
begravningsombud och har kunskap inom ekonomi samt förståelse för olika
religioner, livsåskådningar och begravningsseder anser kommunen att Sten
Kristoferson är lämplig som ombud i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0497

Svar på ansökan om bidrag till 2019 års PSmusikal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lämna bidrag till 2019 års PS-musikal med 210 000 kronor
2. intresseföreningen PS-Musicalerna ska efter utförd musikal överlämna
en ekonomisk sammanställning
3. bidraget belastar kommunstyrelsens ofördelade medel 2018
4. ställa förlustgaranti för PS-musikalen år 2019 med maximalt 100 000
kronor
5. 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 2019 års ensemble räknar man med cirka 30 medverkande ungdomar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 oktober 2018, § 449.
Beslutsförslag 2 oktober 2018.
Ansökan om bidrag till 2019 års PS-Musikal ”X”.
Budget PS-musikalen 2019.

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 och 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2016/0218

Svar på motion om webbaserad
socialrådgivning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bifalla motion om webbaserad socialrådgivning
2. ge socialnämnden i uppdrag att i samarbete med Varberg direkt införa
webbaserad socialrådgivning
3. uppdraget ska redovisas för kommunfullmäktige senast hösten 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lars-Åke Erlandsson (V) och Ingmari Carlsson (V) har lämnat en motion
om webbaserad socialrådgivning.
Motionärerna anser att kommunen har ett viktigt uppdrag att se till att
enskilda får det stöd och hjälp som de behöver när det gäller omsorg, vård,
service, upplysningar, råd, ekonomisk hjälp och annat bistånd. För att
utveckla kontakten mellan medborgare och förvaltning föreslår de att
kommunen inför webbaserad socialrådgivning.
Socialnämnden har, på uppdrag av kommunstyrelsen, utrett införande av
webbaserad socialrådgivning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 16 oktober 2018, § 440.
Beslutsförslag 20 september 2018.
Socialnämnden 23 augusti 2018, § 116.
Kommunstyrelsen 4 april 2017, § 67, ”Kommunstyrelsen beslutar
återremittera ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för utredning av
formerna och finansiering av införande av webbasserad
socialrådgivning.”
Arbetsutskottet 14 mars 2017, § 143.
Kommunkansliets beslutsförslag 24 februari 2017.
Socialnämnden 26 januari 2017, § 7.
Motion inkommen 12 april 2016.

Övervägande
Socialnämnden har genom omvärldsbevakning, arbetsgrupper och
diskussionsforum utrett och tagit fram ett förslag gällande webbaserad
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socialrådgivning. Tre alternativ på hur en webbaserad socialrådgivning kan
bedrivas har tagits fram: chattfunktion, FAQ (Frequently Asked Questions)
och anonyma mejl. Utifrån genomgången av för- och nackdelar med de
olika alternativen, är förslaget att om webbaserad socialrådgivning införs,
förorda chattfunktion kombinerad med FAQ.
Om en webbaserad rådgivning startas i kommunen bör den ingå i Varberg
direkts uppdrag. En chattfunktion borde vara en naturlig utveckling av
Varberg direkt. Det skulle innebära en alternativ kontaktväg till ett
telefonsamtal. En sådan lösning skulle inte heller innebära en större
förändring av Varberg direkts nuvarande uppdrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2017/0087

Svar på motion om att öka friskvårdsbidraget
för anställda i Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att öka friskvårdsbidraget för anställda i Varbergs
kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Olle Hällnäs (SD) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ewa Klang (S), Jana Nilsson (S) och Olle Hällnäs (SD) föreslår bifall till
motionen.
Anna Tano (M) föreslår bifall till personalutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Johanna Palmelid (SD) och Andreas Feymark (SD) har kommit in med
motion om att öka friskvårdsbidraget.
Kommunen har sedan en längre tid subventionerat friskvårdsaktiviteter i
syfte att minimera ohälsa och sjukfrånvaro för de anställda. Tanken är att
stimulera till aktiveter som sker återkommande och över en längre tid.
Subventionen är maximalt 1 500 kronor och för vikarier, projektanställda
och timanställda erhålls ersättningen proportionellt i förhållande till
anställningstiden.
Medarbetare kan få ersättning, upp till maximal subvention, för flera olika
aktiviteter under året.
Förutom friskvårdsbidrag har alla anställda i kommunen tillgång till ett
kostnadsfritt gym i Stadshus C. Några aktörer erbjuder även kommunens
anställda rabatt på årskort, medlemsavgift eller behandling.
Nyttjandegraden år 2017 var 39 procent.
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Beslutsunderlag
Personalutskottet 7 maj 2018, § 24.
Beslutsförslag 15 mars 2018.

Övervägande
Som arbetsgivare är det angeläget att uppmuntra anställda till rörelse och
friskvård, till gagn för både privatliv och arbetsliv. Därför är
friskvårdsbidraget en värdefull förmån i arbetet med att vara en attraktiv
arbetsgivare.
Motionärerna hänvisar i sin skrivelse till att friskvårdsbeloppet har varit
oförändrat sedan det infördes och att ersättningen inte har hängt med i
kostnadsutvecklingen och föreslår att ersättningen ska höjas till 2000
kronor per medarbetare och år. En omvärldsspaning visar att såväl
närliggande som mer avlägset belägna kommuner erbjuder sina anställda
subventioner mellan 700 och 2000 kronor per år. Det framkommer av
denna enkla marknadsundersökning att det vanligast förekommande
beloppet är 1500 kronor per år, precis som i Varberg. Dessutom finns i
Varberg även tillgång till gym i Stadshus C.
Ett angeläget mål med friskvården vore att se att fler medarbetare drog
fördel av denna förmån, för ökad hälsa hos en större grupp medarbetare än
vad som är fallet idag. Ett led i detta är att förenkla hanteringen av bidraget.
Senast från och med januari 2019 kommer friskvårsbidraget att erbjudas
alla anställda genom en digital lösning i form av en app (alternativt en
biljett som enkelt kommer att kunna skrivas ut från personalsystemet). Det
kommer att öka tillgängligheten till information om olika tillgängliga
friskvårdsaktörer. Den digitala lösningen kommer även förenkla
hanteringen för medarbetarna som inte längre behöver spara kvitton eller
ligga ute med pengar. Detta beräknas medföra ett ökat användande av
friskvårdsbidraget och därmed en ökad kostnad.
Likaså har ett antal sporter, som tidigare inte varit aktuella för
frisvårdsbidrag, nu gjorts tillgängliga för bidrag genom en dom i januari i år
i förvaltningsdomstolen. Även detta beräknas medföra ökat användande av
friskvårdsbidraget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0464

Yttrande angående ansökan om tillstånd till
odling av blötdjur, blåmussla och ostron,
Maritima Odlingståget KB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 23 oktober 2018 avseende ansökan om
tillstånd till odling av blötdjur, blåmussla och ostron, Maritima
Odlingståget KB
2. förorda att länsstyrelsen ger Havs- och kustfiskarnas
producentorganisation, HKPO, möjlighet att yttra sig i ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Remissen avser ansökan till länsstyrelsen i Hallands län om att odla
blåmussla och ostron i sju havsområden utanför Bua, Varbergs kommun.
Ansökan gäller odling av max 700 ton blåmussla, Mytilus edulis, och max
70 000 stycken ostron, Ostrea edulis.
Sökanden avser använda en odlingsmetod som kallas odlingståg, bestående
av moduler med burar där musslorna hålls. Varje modul består av 70 burar
och upptar en yta av 81 kvadratmeter, 9 × 9 meter. Odlingstågen är dels
ytbaserade och dels sänkbara. De ytbaserade odlingstågen tål max 2 meter
våghöjd och kräver därför skyddade områden där de förankras i botten eller
i klippor. Den sänkbara varianten kan placeras i öppet vatten då modulerna
sänks under vattenytan vid höga vågor.
Den ansökta odlingsmängden kräver 11 moduler, vilket totalt innebär en
yttäckning av 891 kvadratmeter. Då sökanden avser placera minst en modul
per område kommer varje odlingsområde att innehålla minst en och max
fem moduler, det vill säga en yttäckning av mellan 81 och 405
kvadratmeter. Detta gäller under förutsättning att alla områdena beviljas
tillstånd för odling.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 30 oktober 2018, § 463.
Beslutsförslag 23 oktober 2018.
Ansökan om tillstånd till odling av blötdjur, blåmussla Mytilus edulis och
ostron Ostrea edulis, maritima odlingståget KB.
Förteckning över aktiviteter och intressen i kustområdet.
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Yttrande från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Övervägande
Varbergs kommun, kommunstyrelsens förvaltning, har internt och i samråd
med övriga berörda förvaltningar, granskat remissen utifrån kommunens
intresse- och ansvarsområden.
Varbergs kommun ställer sig generellt sett positiv till denna typ av
näringsverksamhet, men anser att flera av de föreslagna lokaliseringarna
bör utredas närmare alternativt omplaceras för att bättre anpassas efter
kustområdets känsliga naturmiljö och höga rekreativa värde.
Kommunstyrelsen anser även att ansökan behöver kompletteras med
information om bland annat den landbaserade verksamheten, samt att
HKPO ges möjlighet att yttra sig i ärendet.
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Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen Hallands län
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-10-30
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Ks § 217

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 26 september –
30 oktober 2018.
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Dnr KS 2018/0265-9
Markförvaltarens delegeringsbeslut 12 juni 2018 om uppsägning av
arrendeupplåtelse avseende mark för
redskapsbod i Träslövsläges hamn för villkorsändring.
Dnr KS 2018/0375-4
Kanslichefens delegeringsbeslut 19 september 2018 om yttrande angående
Vattenmyndigheternas samråd 2018 gällande kraftigt modifierade vatten
på grund av vattenkraft.
Dnr KS 2018/0014-16
Markförvaltarens delegeringsbeslut 18 september 2018 om överlåtelse av
bostadsarrende, del av Nygård 1:2.
Dnr KS 2018/0014-17
Markförvaltarens delegeringsbeslut 21 september 2018 om överlåtelse av
arrenderätt, Getakärr 6:19.
Dnr KS 2016/0590-4
Kommunekologens delegeringsbeslut 24 september 2018 om yttrande
angående begäran om lagligförklaring av Hults vattenkraftverk,
Kungsätersån.
Dnr KS 2018/0005-165
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 2 oktober 2018 om yttrande
över ansökan om tillbyggnad av enbostadshus, Gödestad 1:15.
Dnr KS 2018/0005-179
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 19 oktober om yttrande över
ansökan om ändrad placering av komplementbyggnad inom fastigheten
Trönninge 15:7.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-10-30
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Dnr KS 2018/0406-2
Ekonomidirektörens delegeringsbeslut 3 oktober 2018 om
ekonomikontorets delegeringsärenden oktober 2018.
Dnr KS 2018/0479-2
Kommunekologens delegeringsbeslut 12 oktober 2018 om yttrande
angående ansökan om inrättande av vattenskyddsområde för Ragnhilds
källa.
Dnr KS 2018/0536-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut 15 oktober 2018 om
ansökan om bidrag till kamratmåltid, Varbergs Motorklubb.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 11-12 september, 18 september, 2 oktober
och 9 oktober 2018.
Personalutskottets arbetsutskott 20 augusti och 1 oktober 2018.
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-10-30
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Ks § 218

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden från och med 26 september–
30 oktober 2018.
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Dnr KS 2018/0514-2
Länsstyrelsens beslut 27 september 2018 om uppföljning av Varbergs
kommuns tillämpning av lag (2006:544) om extraordinära händelser.
Dnr KS 2018/0076-4
Räddningstjänstens Väst protokoll 8 oktober 2018.
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