Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-03-26

1-33

Plats och tid

Sammanträdesrum A1, klockan 13.30-16. Paus 15-15.15. Ajournering 15.3515.45.

Beslutande

Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande, ej
§ 67 på grund av jäv
Christofer Bergenblock (C), första vice
ordförande, § 56-66, 68-75. Ordförande §
67
Jana Nilsson (S), andra vice ordförande
Hanna Netterberg (M)
Lena Språng (C)
Tobias Carlsson (L)
Morgan Börjesson (KD)
Jeanette Qvist (S)
Kent Norberg (S)
Linda Berggren (S)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Micael Åkesson (M), § 56-66, 68-75
Christian Persson (C)
Cecilia Rönn (L)
Lars-Åke Erlandsson (V)

Övriga deltagare

Stefan Tengberg, ekonomidirektör, § 56 -75
Kristina Taremark, personaldirektör, § 56-57
Susann Börjesson, chef Kommunhälsan, § 56-57
Jens Otterdahl Holm, redovisningschef, § 56-60
Malin Ung, budgetchef, § 61
Cecilia Björnram, utvecklingsledare, § 61

Utses att justera

Kent Norberg (S)

Sekreterare

Maria Svenningsson

Ordförande

Ann-Charlotte Stenkil (M)
§ 56-66, 68-75

Tjänstgörande ersättare
Peter Sjöholm (M) ersätter
Erland Linjer (M)
Katarina Eiderbrant (S) ersätter
Turid Ravlo-Svensson (S)
Erik Hellsborn (SD) ersätter Olle
Hällnäs (SD)
Micael Åkesson (M) ersätter
Ann-Charlotte Stenkil (M), § 67

Paragraf

56-75

Christofer Bergenblock (C)
§ 67

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Justerande

Sammanträdesprotokoll
2019-03-26

Kent Norberg (S)

2

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-03-26

Ks § 56

3

Dnr KS 2018/0024

Riktlinjer för hantering av hot, våld och
trakasserier mot förtroendevalda
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna
2. ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram riktlinjer för
hantering av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda
3. uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 1 oktober 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Personaldirektören informerar om den uppdaterade riktlinjen om hot och
våld som personalutskottet beslutat om 7 mars 2019, § 18. Den nya
riktlinjen tydliggör målsättning, lagar och regler samt ansvar och roller. För
kommunens förtroendevalda finns ingen motsvarande riktlinje, varför
kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram en sådan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens förvaltning;handläggare
Uppdragslistan

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0099

Återrapportering från personalutskottet om
sjukfrånvaro
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna
2. anse uppdrag om att återkomma med en redovisning av orsakerna till
den höga sjukfrånvaron hos socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden samt vilka åtgärder nämnderna avser att
genomföra för att komma till rätta med densamma, kommunstyrelsen
27 november 2018, § 222, som verkställt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Personaldirektören informerar om orsaker till den höga sjukfrånvaron och
vilka åtgärder nämnderna vidtagit för att minska den, uppdrag från
kommunstyrelsen 27 november 2018, § 222.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Uppdragslistan

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 58
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Dnr KS 2018/0651

Årsredovisning 2018 - Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna årsredovisning 2018 för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets slut.
Kommunfullmäktiges fyra strategiska målområden är utvalda för att leda
Varberg i riktning mot Vision 2025 – Västkustens kreativa mittpunkt. I
sammanställningen av årets målrapportering finns många goda resultat att
glädjas över. Insatser för att underlätta samarbete över förvaltnings-och
bolagsgränser och mellan olika kommunala verksamheter fortsätter.
Under året har kommunen uppnått fina resultat kopplade till målområdet
miljö och klimat, bland annat inom energieffektivisering och förnybar
energi. Det finns en brist på bostäder i Varberg men just nu finns det en
balans mellan bostadsbyggnation och befolkningsökning. Långsiktiga
strategier har bidragit till fortsatt goda skolresultat överlag i Varbergs
kommun och andelen ungdomar som två år efter fullföljd kommunal
gymnasieutbildning studerar eller är etablerade på arbetsmarknaden har
ökat. Fortsatta satsningar har gjorts för att förbättra företagsklimatet och i
Svenskt näringslivs företagsklimatsmätning visar Varberg en positiv trend.
Målinriktat arbete avseende området hälsa-och social sammanhållning har
lett till fina resultat. Uppföljningen av arbetet visar att aktiva insatser
bedrivs inom målområdet och att kommunens samtliga verksamheter
deltar utifrån sina respektive grunduppdrag.
Slutförda och påbörjade investeringar
Under året har flera stora investeringar gjorts i om-och tillbyggnad av
kommunens skolor och en ny förskola på Brunnsberg har byggts –
Bumerangen. Planering pågår för ett nytt särskilt boende i Träslöv med
beräknad byggstart under 2019. Under sommaren stod den gemensamma
bad-och mötesplatsen ute på fästningspiren klar att invigas. Investeringar
har också skett i nya motionsspår, en ny konstgräsplan och utrymmen för
omklädning runt om i kommunen. Dessutom har den gamla simhallen på
Håsten rivits och ska ersättas med en ny bad-och simanläggning med
invigning 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Årets ekonomiska resultat
Det ekonomiska resultatet för 2018 uppgår till 115,5 miljoner kronor och
avviker positivt från budget med 6,5 miljoner kronor. Driftsredovisningen
från nämnderna visar en negativ budgetavvikelse på 3,3 miljoner kronor.
Avstämning finansiella mål
Kommunens två finansiella mål handlar om resultat och soliditetsnivå.
Båda målen bedöms uppnås under målperioden 2017 - 2025. Soliditeten
har sjunkit något men ligger fortsatt högt på 62,3 procent. Kommunen har
en mycket god grundekonomi, men de höga investeringsnivåer som
planeras kommande år, ställer krav på ekonomisk planering och styrning.
Kommunens personal
Antalet tillsvidareanställda medarbetare fortsätter att öka och är nu uppe i
4 352 personer, vilket motsvarar 89 procent av kommunens totala
personalstyrka. Även sysselsättningsgraden bland dessa fortsätter att öka.
Under året genomfördes kommunens femte gemensamma
medarbetarundersökning med ett resultat som var mer positivt än
föregående mätning. Rekryteringsbehovet är fortsatt högt och kommunen
arbetar på flera plan för att attrahera nya medarbetare och säkerställa olika
slags kompetens inför framtiden. Den totala sjukfrånvaron ökade med 0,6
procent och medarbetare utan sjukfrånvaro minskade.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 mars 2019, § 113.
Beslutsförslag 8 februari 2019.
Årsredovisning 2018 – Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0104

Månadsrapport kommunstyrelsen januarifebruari 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna månadsrapport för kommunstyrelsen januari-februari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 mars 2019, § 112.
Beslutsförslag 7 mars 2019.
Månadsrapport kommunstyrelsen februari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på kommunstyrelsens förvaltning

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0105

Månadsrapport februari 2019 - Varbergs
kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Månadsrapport - Varbergs kommun, Februari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 26 mars 2019, § 119.
Beslutsförslag 15 mars 2019.
Månadsrapport februari – Varbergs kommun.

Övervägande
Det finns inget i rapporten efter februari som föranleder att någon nämnd
behöver kallas till arbetsutskottet för dialogsamtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0133

Mål och inriktning 2020-2023
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta mål och inriktning 2020-2023 – Ett hållbart Varberg med
tillägget att ”Måldokumentet i sin helhet är döpt till Ett hållbart
Varberg eftersom all verksamhet även fortsatt ska genomsyras av
hållbarhetstänkande utifrån kommunens hållbarhetsmål 2017-2025.”
läggs sist i andra stycket under rubriken Förord.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C), Ann-Charlotte Stenkil (M), Tobias Carlsson (L)
och Morgan Börjesson (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med
tillägg att följande mening läggs sist i andra stycket under rubriken Förord:
”Måldokumentet i sin helhet är döpt till ”Ett hållbart Varberg” eftersom all
verksamhet även fortsatt ska genomsyras av hållbarhetstänkande utifrån
kommunens hållbarhetsmål 2017-2025.”
Jana Nilsson föreslår bifall till Socialdemokraternas förslag Mål och
inriktning 220-2023 – Möjligheternas Varberg.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Christofer
Bergenblock (C) med fleras tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag med Christofer Bergenblock (C)
med fleras tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till Jana Nilssons (S) förslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Christofer
Bergenblock (C) med fleras tilläggsyrkande med 7 ja-röster och 5 nej-röster.
1 ledamot avstår från att rösta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Beslutande

Ann-Charlotte
Stenkil (M)
Hanna Netterberg
(M)
Peter Sjöholm (M)
Christofer
Bergenblock (C)
Lena Språng (C)
Tobias Carlsson (L)
Morgan Börjesson
(KD)
Jana Nilsson (S)
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Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X

Jeanette Qvist (S)

X

Kent Norberg (S)
Katarina Eiderbrant
(S)
Linda Berggren (S)

X
X
X

Erik Hellsborn (SD)
Summa

10

X
7

5

1

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har en styrmodell som anger hur fullmäktige och
nämnder ska arbeta med mål, ekonomi, kvalitet och uppföljning, vilken
antogs av kommunfullmäktige i december 2018.
Styrmodellen bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att
fullmäktige vid varje ny mandatperiod beslutar om strategiska målområden
och prioriterade mål som anger den politiska viljeinriktningen för
kommunkoncernen som helhet den kommande fyraårsperioden.
Utgångspunkten är kommunens gemensamma vision om Varberg som
Västkustens kreativa mittpunkt.
De strategiska målområdena och prioriterade målen beskrivs i dokumentet
Mål och inriktning 2020-2023 – Ett hållbart Varberg.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 mars 2018, § 118.
Beslutsförslag 12 mars 2019.
Mål och inriktning 2020-2023 – Ett hållbart Varberg.
Socialdemokraternas förslag Mål och inriktning 220-2023 – Möjligheternas
Varberg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Övervägande
I dokumentet ”Mål och inriktning 2020-2023 – Ett hållbart Varberg”
anges de strategiska målområden och prioriterade mål som
kommunkoncernen som helhet ska arbeta mot under perioden 2020-2023
för att röra sig i riktning mot visionen. Målstyrningen är grunden i
kommunens styrmodell och den gemensamma utgångspunkten för alla
kommunens verksamheter.
Varje nämnd och bolag beslutar sedan om egna mål som ska bidra till
utvecklingen inom de strategiska målområdena och till att de prioriterade
målen kan uppnås.
En viktig del i målstyrningen är att fokusera på de resultat som ska uppnås.
Resultaten utgör grunden och är ett viktigt underlag för att kunna analysera
måluppfyllelse. Till varje mål kopplas därför en eller flera
resultatindikatorer.
En grundläggande utgångspunkt i styrmodellen är att god måluppfyllelse
bygger på samarbete. Såväl i framtagandet av mål som i arbetet med att
uppnå målen ska nämnder/bolag samarbeta så att största nyttan för
kommuninvånarna uppnås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 62
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Dnr KS 2017/0751

Uppföljning av kommunstyrelsens
internkontroll 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna uppföljning av internkontroll för kommunstyrelsen per 31
december 2018
2. de punkter som har ett ”nära värde” och ”ej accepterat värde” ska
kvarstå i 2019 års internkontrollplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen antog nämndens interkontrollplan 27 mars 2018, § 61. I
denna internkontrollplan ingick 12 internkontrollmoment.
Avstämningen av 2018 års internkontrollmoment har gjorts per 31
december 2018.
Per 31 december 2018 visar fyra av kontrollmomenten att värdet var
uppnått, sex kontrollmoment visade att värdet nästan var uppnått. Två av
kontrollmomenten visar däremot att värdena ej var acceptabla. De negativa
kontrollmomenten avser för sent betalda fakturor samt granskning av
löneutbetalningar.
Försent betalda fakturor har fokus på antalet fakturor som ska betalas av
kommunen och som har gått vidare till kronofogden. Antalet ärenden
överlämnade till kronofogden har på tre år sjunkit från 29 till 9 men arbete
pågår för att inga ärenden ska överlämnas till kronofogden. Detta
kontrollmoment avser inge nämnvärda belopp men är en principfråga.
Granskningen av löneutbetalningar och dess rutiner har inte fungerat
under året vilket kommer att åtgärdas under 2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 mars 2019, § 96.
Beslutsförslag 5 mars 2019.
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2018.

Övervägande
Den samlade bilden för kommunstyrelsen är att verksamheten bedrivs med
god kontroll. För de kontrollmoment som inte fullt ut är uppfyllda ligger ett
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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uppdrag till ansvarig person att arbeta för att kontrollmomenten blir
positiva under 2019.
Arbete pågår med att åtgärda de punkter som har ett ”nära värde” samt ett
”ej accepterat värde” och bör kvarstå i 2019 års kontrollmoment.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på kommunstyrelsens förvaltning

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0673

Intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Från år 2000 finns det i kommunallagens 6 kap 7 § en tydlig bestämmelse
som definierar ansvaret för den interna kontrollen:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt”
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2013 om intern kontroll för Varbergs
kommun. Detta beslut innefattar Riktlinjer och tillämpningsanvisningar
för Varbergs kommun vilka bland annat anger att respektive nämnd har
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:
− senast i mars månad varje år anta en plan för den interna kontrollen.
Denna plan överlämnas till kommunstyrelsen senast under samma
månad
− rapportering på nämnds- eller styrelsenivå ska ske till
kommunstyrelsen i samband med att den nya planen överlämnas.
Med utgångspunkt från 2018 års genomförda internkontroll samt genom en
inventering för respektive kontor inom kommunstyrelsens förvaltning har
förslag på 2019 års internkontroll utarbetats med målsättning att fånga
vilka fel som kan uppstå och hur allvarliga konsekvenserna kan blir.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 mars 2019, § 115.
Beslutsförslag 7 mars 2019.
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019.

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

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på kommunstyrelsens förvaltning

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 64
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Dnr KS 2019/0097

Hantering av nämndernas över- och underskott
2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna förslag till justering av nämndernas resultatreserver enligt
Avräkning driftsredovisning bokslut 2018, med tillägget att slutgiltigt
fastställande av resultatreserv för nämnderna att använda 2019 sker på
fullmäktiges sammanträde i maj med anledning av ändrad
nämndsstruktur.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med
tillägg att slutgiltigt fastställande av resultatreserv för nämnderna att
använda 2019 sker på fullmäktiges sammanträde i maj med anledning av
ändrad nämndstruktur.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Christofer
Bergenblocks (C) tilläggsyrkande och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
I samband med bokslut uppvisar nämndernas drift i regel en viss
budgetavvikelse. Denna avvikelse, positiv eller negativ, kan i vissa fall
ackumuleras och utgöra en nämnds resultatreserv.
Nämndernas resultatreserver justeras med över- eller underskott inom
maxbeloppet.
Överskott som beror på nämndens effektivisering eller besparing överförs
till reserven. Även underskott regleras mot reserven om inte det negativa
utfallet beror på yttre omständigheter som bedöms ligga utanför nämndens
påverkansmöjlighet.
För 2018 föreslås att nämndernas resultatreserver sammantaget minskas
med 2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 mars 2019, § 116.
Beslutsförslag 6 mars 2019.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Avräkning driftsredovisning bokslut 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0103

Budgetöverföring 2018 till 2019 - investeringar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna förslag till budgetöverföringar gällande investeringar med
246,6 miljoner kronor från 2018 till 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Under 2018 har kommunen investerat till en nettoutgift av 497,4 miljoner
kronor. Den totala investeringsbudgeten för 2018 var 754,4 miljoner
kronor, varav 432,7 miljoner kronor tillförts i budget 2018, 262,6 miljoner
kronor överförts från tidigare års budgetbeslut och 59,1 miljoner kronor
tillförts genom beslut under året. Totalt har 257 miljoner kronor inte
nyttjats av 2018 års investeringsbudget.
Sammanlagt önskar nämnderna föra över 246,6 miljoner kronor av 2018
års investeringsbudget till 2019.
Investeringsbudgeten för 2019 omfattar projekt budgeterade till 709,3
miljoner kronor och sammanlagt med överföringen från 2018 kommer den
att uppgå till 955,9 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 mars 2019, § 117.
Beslutsförslag 6 mars 2019.
Ombudgetering investeringar 2018-2019 tabell.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0154

Fullmakt för ombud - Varbergs Stadshus AB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. av Varbergs kommun valda ombud ges fullmakt och instruktion om att
för Varbergs Stadshus AB
− rösta för fastställelse av den av styrelser framlagda resultat och
balansräkning
− rösta för disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
− rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören
− samt fatta övriga för Varbergs Stadshus AB bolagsstämmas
genomförande nödvändiga beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 16 januari 2018, § 13, att delegera till
kommunstyrelsen rätten att utfärda stämmodirektiv åt stämmoombuden
för Varbergs Stadshus AB.
Av kommunfullmäktige utsett stämmoombud är kallad till bolagets
årsstämma 23 april 2019. Stämmoombud är Vivi-Anne Johansson (C) med
ersättare Håkan Johannesson (S).
Som ombud för Varbergs kommun ska det framgå vilken fullmakt ombudet
har att rösta på bolagsstämman vilket antas i ovanstående beslut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 mars 2019, § 111.
Beslutsförslag 24 februari 2019.
Kallelse till årsstämma i Varbergs Stadshus AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0334

Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 9048-18
angående laglighetsprövning rörande
fördelning av tillfälligt stöd 2017 och 2018 till
ensamkommande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att till förvaltningsrätten yttra att kommunen med hänvisning till vad
som tidigare anförts i målet och med hänvisning till vad som anförs
nedan vidhåller att överklagandet ska avslås
2. vidhålla tidigare yttranden (bilagorna 1-3) som lämnats i målet genom
ombud och anta yttrandena som kommunstyrelsens egna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hanna Netterberg (M), Peter Sjöholm (M), Micael Åkesson (M) och Erik
Hellsborn (SD) avstår från att delta i beslut.

Jäv
Ann-Charlotte Stenkil (M), anmäler jäv och delar inte i handläggningen av
ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ajournering
Christofer Bergenblock (C) föreslår att sammanträdet ajourneras.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner det bifallet.
Kommunstyrelsen ajournerar sig 10 minuter för överläggning i
partigrupperna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S), Tobias Carlsson (L), Lena Språng (C), Morgan Börjesson
(KD) och Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges beslut 7 augusti 2018, § 126, att statsbidrag för
tillfälligt stöd för ensamkommande skulle betalas ut till föreningen Agape
Varberg med mera har överklagats av Reine Antonér (M) och Håkan Olsson
(M) i gemensam skrivelse, av Andreas Feymark (-) och Johanna Palmelid () i gemensam skrivelse, av Olle Hällnäs (SD) samt av Pierre Ringborg (-).
Kommunfullmäktiges talan förs av kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsens yttranden i målet har hittills avgetts av kommunjurist
med stöd av fullmakt i skrivelser 19 december 2018, 4 september 2018 och
15 augusti 2018.
Ärendet är nu aktuellt eftersom förvaltningsrätten 13 december 2018 åter
har gett Varbergs kommun tillfälle att yttra sig i målet med anledning av att
Reine Antonér (M) och Håkan Olsson (M) har skickat in ytterligare en
inlaga. I inlagan anför de ett nytt skäl för sitt överklagande - att det strider
mot kommunallagen att kommunjuristen har avgett de tidigare yttrandena
i målet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 mars 2019, § 109.
Beslutsförslag 14 mars 2019.
Underrättelse från förvaltningsrätten, 13 februari 2019.
Bilaga 1, yttrande till förvaltningsrätten 19 december 2018.
Underrättelse från förvaltningsrätten, 18 december 2018.
Bilaga 2, yttrande till förvaltningsrätten 4 september 2018.
Tillägg till tidigare föreläggande från förvaltningsrätten, 29 augusti
2018.
Bilaga 3, yttrande till förvaltningsrätten 15 augusti 2018.
Komplettering av föreläggande om yttrande från förvaltningsrätten med
anledning av överklagade från Pierre Ringborg (-), 14 augusti 2018.
Föreläggande om yttrande över överklaganden från Reine Antonér (M) med
flera från förvaltningsrätten 14 augusti 2018.
Kommunfullmäktiges 7 augusti 2018, § 126.
Kommunstyrelsen 19 december 2017, § 327, om fullmakt för
kommunjurist avseende år 2018.

Överväganden
I ärendet har ett beslut om fördelning av statsbidrag fattats av
kommunfullmäktige i Varbergs kommun. Ärendet har innan slutlig politisk
behandling beretts av tjänstepersoner som lagt fram ett tjänsteutlåtande
med förslag till beslut. I den följande politiska beredningen lade
kommunstyrelsen ett annat förslag till beslut till kommunfullmäktige än det
i tjänsteutlåtandet. Kommunfullmäktige beslutade därefter i enlighet med
kommunstyrelsens förslag att statsbidrag skulle fördelas till föreningen
Agape Varberg med omedelbar verkställighet.
Beslutanderätten i en kommun innehas av de politiska forumen,
kommunfullmäktige, nämnder och kommunalförbund etcetera. När ett
politiskt beslut har fattats är det tjänstemännens uppgift att verkställa
beslutet oavsett om det följer tjänsteutlåtandets förslag eller inte.
Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen själv eller genom ombud
får företräda kommunen i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska
göra det på grund av lag eller annan författning (6 kap. 15 § 1 st.). Med stöd
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av bestämmelsen får kommunstyrelsen alltså företräda kommunfullmäktige
i målet. Kommunstyrelsen har befullmäktigat kommunjuristen att
företräda kommunstyrelsen i rättsliga processer såsom denna.
En fullmakt är en utfästelse från en fullmaktsgivare (kommunstyrelsen) att
en särskilt utsedd person (fullmäktigen) har rätt att företa rättshandlingar i
fullmaktsgivarens namn. Ombudet blir fullmaktsgivarens förlängda arm
och agerar i egenskap av fullmaktsgivaren på fullmaktsgivarens uppdrag i
enlighet med dennas önskan. Fullmakt skiljer sig från delegation.
Delegation innebär att ett politiskt organ överlåter beslutanderätt till viss
underordnad tjänsteperson eller nämnd som självständigt med eget
ställningstagande fattar beslut i fullmäktiges eller nämndens namn.
I det aktuella fallet hade det inte varit möjligt att delegera beslutanderätten
att yttra sig till en tjänsteperson eftersom det av kommunallagen framgår
att beslutanderätt inte får delegeras gällande yttranden när ett beslut av en
nämnd i dess helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats (6 kap. 38
§ 1 st. punkten 2). Att kommunjuristen såsom befullmäktigat ombud
företräder kommunstyrelsen i målet och yttrar sig för kommunstyrelsens
räkning i yttranden med argumentation som stödjer ett av
kommunfullmäktige fattat beslut strider däremot inte mot kommunallagen.
Reine Antonér (M) och Håkan Olsson (M) är ledamot respektive ersättare i
kommunfullmäktige i Varbergs kommun. Reine Antonér (M) var ledamot
av fullmäktige även när det överklagade beslutet fattades. De är sålunda
förtroendevalda med förtroendeuppdrag i det forum som fattat det nu
överklagade beslutet. I sin aktuella inlaga har de ifrågasatt
kommunjuristens befogenhet att föra kommunens talan i målet med stöd
av kommunstyrelsens fullmakt. Eftersom kommunjuristens befogenhet att
företräda kommunstyrelsen i målet ifrågasätts av en ledamot och en
ersättare i det beslutsfattande forumet kommunfullmäktige bör
kommunens talan i målet fortsättningsvis föras av kommunstyrelsen.
Reine Antonér (M) och Håkan Olsson (M) utvecklar i sin senaste inlaga
även de skäl som de i tidigare skrivelser angett för sitt överklagande, det vill
säga att beslutet strider mot den kommunala kompetensen, att beslutet
strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen, att beslutet
utgör ett individuellt riktat stöd till näringsidkare och strider mot 2 kap. 8 §
kommunallagen och att beslutet om omedelbar verkställighet strider mot
bestämmelserna i 13 kap. 14 § kommunallagen. Eftersom nya
omständigheter inte bedöms ha framförts i sak vad gäller utvecklande av
talan av dessa skäl föreslås att kommunstyrelsen vidhåller det som tidigare
framförts i målet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2019/0087

Arrendeupplåtelse för Varbergs båtklubb inom
del av Getterön 1:1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förslag till arrendekontrakt, undertecknat av arrendatorn
9 februari 2019, avseende mark för föreningslokal och båthus inom del
av fastigheten Getterön 1:1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Mellan Varbergs kommun och Varbergs båtklubb finns inget tidigare
tecknat avtal som räknas gällande.
Förslaget till arrendekontraktet avser upplåtelse av mark för föreningslokal
samt båthus inom del av fastigheten Getterön 1:1. Byggnaden belägen inom
arrendeområdet tillhör Varbergs båtklubb. Arrendekontraktet löper med en
begynnelseperiod mellan 1 januari 2019 – 31 december 2028 med rätt till
förlängning om 5 år i sänder. Uppsägningstiden är 1 år.
Avgiften för arrendet har beräknats till 17 800 kronor med uppräkning mot
konsumentprisindex för januari 2018. Arrendeavgiften har beräknats efter
prissättningsprincipen för föreningsverksamhet, enligt
kommunfullmäktiges beslut 2009.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 5 mars 2019, § 89.
Beslutsförslag 12 februari 2019.
Arrendekontrakt 11082.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret arbetar successivt igenom tecknade
markupplåtelser samt markupplåtelser där avtal saknas med målsättning
att uppdatera gamla arrendekontrakt eller teckna nya arrendekontrakt som
inte längre har marknadsmässig och skälig avgift eller på annat sätt avviker
från de principer kommunen tillämpar i nyare upplåtelser.
Syftet med arbetet är att långsiktigt åstadkomma en genomgående
kvalitetssäkring av kommunens upplåtelser vad gäller uppdaterad
avgiftsnivå och avtalsinnehåll, till rådande förutsättningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Varbergs båtklubb
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Dnr KS 2018/0434

Redovisning av uppdrag om rökfria zoner på
offentliga badplatser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. införa rökfritt på de kommunala badplatserna
2. hamn- och gatunämnden får i uppdrag att senast juni 2019 införa
rökfritt på de kommunala badplatserna
3. godkänna redovisning av uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning
om rökfria zoner på offentliga badplatser, kommunstyrelsen 28
augusti 2018, § 172, och anse uppdraget som verkställt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M), Jana Nilsson (S) och Tobias Carlsson (L)
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändring; ”införa
rökfritt på de kommunala badplatserna” i beslutssats 1 och 2.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med AnnCharlotte Stenkil (M) med fleras tilläggsyrkande och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
28 augusti 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att undersöka och komma med förslag på hur rökfria
zoner kan införas på alla offentliga badplatser.
Rökfria miljöer minskar den sociala acceptansen att röka, vilket är ett
viktigt steg för att arbeta förebyggande mot tobaksrökning hos barn och
ungdomar.
Varbergs kommuns nya offentliga badplats, Fästningsbadet, invigdes 29 juli
2018. Intresset och uppskattningen för badplatsen under sommaren var
stort och det vistades mycket barnfamiljer och många ungdomar på platsen.
En rökfri zon på platsen har, förutom de självklara hälsoeffekterna, fler
positiva effekter, bland annat minskad nedskräpning och mindre gifter som
rinner ut i naturen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 12 mars 2019, § 106.
Beslutsförslag 27 februari 2019.
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PM 27 februari 2019.
Initiativ från Moderaterna och Liberalerna i Varberg.

Övervägande
Utredningen rekommenderar att införa rökfria zoner på de kommunala
badplatserna. Att införa rökfria zoner bör ses som en uppmaning och inte
ett förbud med hänsyn till att värna om människors hälsa och att inte
utsätta barn och unga för passiv rökning. Även om det idag finns mycket yta
på flertalet av de kommunala badplatserna kan uppmaningen om att inte
röka fungera förebyggande mot tobaksrökning genom att minska på de
områden där rökning är tillåten.
Uppmaningen om rökfria badplatser bör visualiseras med skyltar. För att
minska antalet skyltar vid badplatserna bör de befintliga skyltarna
kompletteras med en symbol för uppmaningen att inte röka.
Utredning rekommenderar att det inte behövs någon personal som har
huvudansvar att se till att uppmaning följs, utan att det är tillräckligt med
skyltning. Lärdom bör tas från de två studerade kommunerna där
uppmaningen fick en stor påverkan på närmiljön utan att det behövdes
någon personal som påminde om den rökfria miljön. Att skylta om rökfria
zoner kan även bidra till att människor i omgivningen får ett större mandat
att säga till om någon bryter mot uppmaningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0645

Planeringsdirektiv för Himle
verksamhetsområde
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna planeringsdirektiv för Himle verksamhetsområde, daterat
19 februari 2019
2. beställa planläggning av byggnadsnämnden i enlighet med framtaget
planeringsdirektiv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varberg växer, och utöver nya bostäder är behovet även stort av planlagd
mark för nya verksamheter. I kommunens översiktsplan pekas ett större
område kring Himlemotet ut som lämpligt för utveckling av verksamheter.
Himlemotet, med sitt stadsnära läge utmed motorvägen, får en viktig roll i
Varbergs näringslivsutveckling, då det dels kan möjliggöra för nya
verksamhetsetableringar i kommunen, men också underlätta för
omlokalisering av befintliga verksamheter inom stadsområdet.
Kommunen har under 2018 förvärvat stora delar mark i anslutning till
Himlemotet. För utbyggnad av området krävs ett omfattande planarbete,
och med anledning av kommunens behov av ny verksamhetsmark behöver
planarbetet nu påbörjas och prioriteras. I samband med planläggningen ska
lämpligheten även prövas för utveckling av högst 200 bostäder inom det
före detta Fun City-området.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 5 mars 2019, § 84.
Beslutsförslag 19 februari 2019.
Planeringsdirektiv för Himle verksamhetsområde, daterat 19 februari 2019.

Övervägande
Utvecklingen av Himle verksamhetsområde ska ha sin utgångspunkt i
kommunens redan antagna strategiska dokument. I planeringsdirektivet
anges inriktningen för området och här lyfts även strategiskt viktiga
ställningstaganden för den fortsatta planeringen. I planeringsdirektivet
identifieras också behov av övergripande utredningar som behöver startas
upp i ett tidigt skede av planläggningen.
Den övergripande inriktningen är att Himle verksamhetsområde utvecklas
till ett externt verksamhetsområde med god tillgänglighet till E6:an.
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Området ska möjliggöra för nya verksamhetsetableringar i kommunen,
men också för omlokaliseringar av befintliga verksamheter inom
stadsområdet i takt med att staden växer och omvandlas. Området föreslås i
huvudsak utvecklas med verksamheter med inriktning mot lager, logistik,
industri och tillverkning. Det är inte lämpligt med etablering av
detaljhandel, i enlighet med kommunens handelsstrategi. Däremot kan mer
storskalig och skrymmande handelsverksamheter prövas i området.
Idag finns inte kommunalt vatten och avlopp i området. En förutsättning
för utveckling av Himle verksamhetsområde är att området försörjs med
tillräcklig kapacitet kommunalt vatten och avlopp. Planeringen för området
behöver därför samordnas med Vatten & Miljö i Väst ABs planering av
Västra kuststammen.
Vid utbyggnad av en större mängd nya bostäder inom området uppstår
behov av kommunal service, främst i form av förskole- och skolplatser. Vad
detta får för konsekvenser för befintlig och planerad kommunal service i
omkringliggande orter, främst i Himle tätort och Träslövsläge, behöver
studeras vidare i den fortsatta planeringen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0627

Finansiering av medarrangörskap för
Inspirations- och näringslivsdag 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna att 150 000 kronor från kommunstyrelsens ofördelade medel
för 2019 får disponeras för finansiering av inspirations- och
näringslivsdag för näringslivet i Varberg 11 april 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen antog 29 november 2016, § 218, en aktivitetsplan för att
2017- 2020 aktivt arbeta för att förbättra företagsklimatet i Varberg. En del
i det är en fördjupad och förbättrad dialog för att utveckla och stärka ett
positivt samarbetsklimat mellan kommunen och det lokala näringslivet.
Med start 2017 och uppföljning 2018 satsade kommunen på att skapa en
näringslivsdag där offentlig verksamhet och företag kunnat träffas för att få
inspiration, omvärldskunskap och utveckla nätverk tillsammans.
Näringslivsdagen har fått ett bra genomslag och har enligt utvärderingar
varit en lyckad satsning. Vi ser också positiva effekter i de mätningar som
görs kring företagsklimatarbetet avseende dialog med näringslivet. Möte
och dialog mellan näringslivet, tjänstemän och politiker stärker Varbergs
kommuns arbete för ett förbättrat företagsklimat.
Näringslivs- och destinationskontoret vill nu tillsammans med NW Event,
Varbergs Sparbank och Företagarna bygga vidare på de goda effekter som
Varbergs näringslivsdag har skapat. Evenemanget kommer att utvecklas i
linje med de utvärderingar som genomförts 2017 och 2018. Evenemangets
värde består både i programmets innehåll i form av föreläsare och det
utrymme som ges för kontaktskapande och goda samtal. En inspirationsdag
av denna sort bedöms vara till nytta för kommunen genom att
näringslivsklimatet stärks och företagen i Varberg utvecklas. Ett aktivt
deltagande från kommunen ger också möjligheter att påverka innehållet,
stärka det egna varumärket och erbjuda en plattform för dialog och
kommunikation.
En inspirationsdag behöver för att kunna bära sina kostnader även intäkter
från medarrangörer, sponsorer och biljettintäkter. Näringslivs- och
destinationskontorets bedömning är att detta är en aktivitet som går i linje
med de mål som finns i företagsklimatarbetet och att kommunen även detta
år bör ta en aktiv roll som medarrangör med ambitionen att på sikt öka de
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affärsmässiga intäkterna när näringslivsdagen etablerats som en stark
mötesarena. I takt med att näringslivsdagen etableras kan kommunens
ekonomiska åtagande minskas.
Som medarrangör förväntas kommunen beredas möjlighet att aktivt delta i
planering för evenemanget samt att i lämplig omfattning delta både på
scenen och i kringliggande arrangemang. Kommunen förväntas också få
tillgång till ett överenskommet antal biljetter för deltagande, både för
utvalda politiker och tjänstemän.
Ett medarrangörsavtal kommer att tecknas mellan kommunen och NW
Event för att reglera parternas åtaganden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 5 mars 2019, § 88.
Beslutsförslag 9 januari 2019.

Övervägande
Varbergs kommun är idag aktiv i arbetet med att tillsammans med
företagen i kommunen stärka näringslivsklimatet i kommunen.
Näringslivs- och destinationskontoret bedömer att en fortsatt satsning på
att vidareutveckla konceptet och genomföra en näringslivsdag 2019 ger
positiva effekter för näringslivsklimatet. Evenemanget bedöms både kunna
bidra till att stärka den positiva känslan bland företagen, bidra till dialog
med kommunen samt möjliggöra för Varbergs kommun att stärka sitt
varumärke och sin kommunikation med näringslivet i Varberg. Efter 2019
års näringslivsdag ska det göras en utvärdering som kommer ligga till
grund för ställningstagande kring Varbergs kommuns fortsatta medverkan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2019/0074

Svar på ansökan om arrangörsbidrag för
Varberg Triathlon 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja Varbergs Sim/Rooster Club Varberg IF bidrag om 20 000 kronor
för att täcka delar av arrangörskostnaderna för Varberg Triathlon 2019
2. bidraget tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel för 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs Sim har tillsammans med Rooster Club Varberg IF ansökt om
20 000 kronor för arrangemanget Varberg Triathlon 2019. Arrangemanget
har genomförts varje midsommarhelg sedan 2013 med flera tusen åskådare
och deltagare. Tävlingarna har genomförts helt utan olyckor. För 2019
kommer arrangemanget att ske 23 juni 2019.
Allt projekt- och funktionärsarbete sker ideellt, och under själva
tävlingsdagen förväntas drygt 100 funktionärer vara involverade. För att
garantera säkerheten begränsas antalet tävlande till 300 stycken. Utöver
funktionärerna kommer även läkare att finnas på plats.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 5 mars 2019, § 90.
Beslutsförslag 8 februari 2019.
Ansökan inkommen 31 januari 2019.

Övervägande
Organisationen kring Varberg Triathlon har tidigare år varit bra, samtidigt
som det lockat mycket publik och deltagare. Föreningarna har även
redogjort för förväntade intäkter och utgifter kring arrangemanget, vilka
uppskattas vara rimliga. Totalt beräknas kostnaden till 120 000 kronor,
varav 100 000 kronor finansieras genom anmälningsavgifter.
Kommunstyrelsens kansli föreslår därför att föreningarna beviljas 20 000
kronor för att kunna genomföra arrangemanget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr 2019/0142

Hantering av inkommen skrivelse
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att hantera inkommen
skrivelse, daterad 14 mars 2019, om socialförvaltningens hantering av
utredningar gällande orosanmälningar och hur familjerättsavdelningen
fungerar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens vice ordförande har inkommit med skrivelse om hur
socialförvaltningen hanterar orosanmälningar och hur
familjerättsavdelningen fungerar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 74

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 27 februari –
26 mars 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2019/0009-12
Markförvaltarens delegeringsbeslut 7 februari 2019 om säsongsarrende för
jordbruk inom del av Tvååker 19:11.
Dnr KS 2019/0009-13
Markförvaltarens delegeringsbeslut 7 februari 2019 om säsongsarrende för
jordbruk inom del av Tofta 7:3.
Dnr KS 2019/0009-14
Markförvaltarens delegeringsbeslut 8 februari 2019 om säsongsarrende för
jordbruk inom del av Tvååkers-Ås 4:5.
Dnr KS 2019/0009-18
Markförvaltarens delegeringsbeslut 20 februari 2019 om säsongsarrende
för jordbruk inom del av Tvååkers-Ås 3:14, 4:5, 5:3 och Vare 14:7.
Dnr KS 2019/0009-21
Markförvaltarens delegeringsbeslut 4 mars 2019 om säsongsarrende för
jordbruk inom del av Spannarp 13:55.
Dnr KS 2019/0009-22
Markförvaltarens delegeringsbeslut 5 mars 2019 om säsongsarrende för
jordbruk inom del av Träslöv 3:7, 3:2 och 5:36.
Dnr KS 2018/0375-74
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 26 februari 2019 om avtal om
upplåtelse av vägrätt, Väg E6/850 – Värömotet.
Dnr KS 2018/0041-6
Upphandslingschefens delegeringsbeslut 6 mars 2019 om
upphandlingsavdelningens delegeringsärende 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 75

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden från och med 27 februari – 26
mars 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2019/0019-2
Räddningstjänsten Väst protokoll 4 mars 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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