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Ks § 104

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna ändring i dagordning enligt följande
− ärende, Information om kommunstyrelsens budget 2019 och
långtidsplan 2020-2023, utgår
− ärende, Information om revidering av nämndsmål, utgår
− extra ärende, Information från förvaltningen, tillkommer
− extra ärende, Fördelning av tillfälligt stöd till ensamkommande
2017 och 2018, tillkommer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens dagordning för sammanträde 29 maj 2018 ändras enligt
ovanstående.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Ks § 105

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

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet och serviceförvaltningen informerar om
dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 och hur
våra verksamheter lever upp till denna; vad som gjorts och vad som
eventuellt kvarstår att göras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/0100

Tertialrapport för kommunstyrelsen januari-april 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna tertialrapport för kommunstyrelsen januari-april 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt rapportering avseende
kommunstyrelsens verksamhet januari till april 2018.
Gällande exploateringar finns en avvikelse gällande gatubyggnation vid
kvarteret Trädgården där projektet fördyras 1,3 miljoner kronor jämfört
mot budgeterat. För att fortsätta projektet krävs att avvikelsen godkänns av
kommunstyrelsen, genom godkännande av kommunstyrelsens
tertialrapport. Finansieras inom kommunstyrelsens totala resultat.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 15 maj 2018, § 217.
Beslutsförslag 26 april 2018.
Kommunstyrelsens tertialrapport 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på
kommunstyrelsens förvaltning

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0099

Tertialrapport 2018 - Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna tertialrapport 2018 för Varbergs kommun
2. kalla byggnadsnämnden till dialogsamtal med kommunstyrelsens
arbetsutskott med anledning av den negativa ekonomiska prognosen
3. justera årets budgeterade resultat till 109,3 miljoner kronor
4. justera kommunens finansiella mål till
− årets resultat ska i genomsnitt uppgå till minst 120 miljoner kronor
per år för perioden 2018-2025.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har med underlag från nämnderna sammanställt
tertialrapport för perioden januari till april.
Kommunfullmäktige fattade i december 2017 beslut om att minska
nämndernas driftsramar på grund av ny modell för beräkning av
internhyra. Det budgeterade resultatet för kommunen förbättrades genom
beslutet med 44,7 miljoner kronor för 2018 och kommunens finansiella mål
justerades till i genomsnitt 130 miljoner kronor för perioden 2018 - 2025.
Den nya internhyresmodellen har tillämpats under årets fyra första
månader och uppföljning av modellens konsekvenser visar att den
resultatjustering som gjordes i december var för hög. Det handlar dels om
konsekvenser av införande av genomsnittsränta på fastigheter, dels om
justeringar i beräkning av socialnämndens internhyra. Årets budgeterade
resultat föreslås därför justeras från 125,3 till 109,3 miljoner kronor.
Samtidigt föreslås det finansiella målet sänkas från 130 miljoner kronor i
genomsnitt till i genomsnitt 120 miljoner kronor för perioden 2018 - 2025.
Denna förändring är av teknisk karaktär och påverkar inte kommunens
ekonomi eller verksamheternas förutsättningar.
I personal- och hälsobokslutet för 2017 ingick en redovisning hur arbetet
med jämställdhet och mångfald har gått internt i kommunen. Rapporten
för det externa arbetet är nu klar och förväntas till kommunstyrelsen i
augusti.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 29 maj 2018, § 258.
Beslutsförslag 22 maj 2018.
Tertialrapport 2018 – Varbergs kommun.
Nämndernas inrapporterade underlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/0749

Attestreglemente med tillhörande
tillämpningsanvisning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta revidering av attestreglemente.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan,
2. anta revidering av tillämpningsanvisningar till attestreglemente.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Attestreglementet med tillhörande tillämpningsanvisningar antogs senast
2014 i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. Under 2017 har
kommunens revisorer gjort en granskning av kommunens hantering av
resor, representation samt företagskort. Denna granskning har gett
anledning att förtydliga främst tillämpningsanvisningarna avseende
attestants rätt att attestera ekonomiska transaktioner där denne varit
delaktig. I samband med förtydligandet har både reglemente och
tillämpningsanvisningar bearbetats språkligt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 15 maj 2018, § 223.
Beslutsförslag 2 maj 2018.
Attestreglemente.
Tillämpningsanvisningar.
Arbetsutskottet 23 januari 2018, § 19.

Övervägande
Det är viktigt att kommunens reglementen ses över med jämna mellanrum
för att kunna fungera som ett stöd för verksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunstyrelsen

Ks § 109

Sammanträdesprotokoll
2018-05-29

8

Dnr KS 2016/0601

Uppföljning av Intern kontroll 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. uppdra till de nämnder som har negativa kontrollmoment att i nästa års
uppföljning redovisa hur dessa har åtgärdats
2. anta uppföljning av intern kontroll för år 2017
3. uppdra åt byggnadsnämnden att behålla och intensifiera arbetet med
förkortade leveranstider för detaljplaner enligt kontrollmoment 2,
leveranstider detaljplaner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med
ändring i beslutssats 1 från uppdra till de nämnder som har negativa
kontrollment att åtgärda dessa snarast under 2018 till uppdra till de
nämnder som har negativa kontrollmoment att i nästa års uppföljning
redovisa hur dessa har åtgärdats.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med eget
ändringsyrkande och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2013, § 69, 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 det
senast i mars månad varje år anta en plan för den interna kontrollen. Denna
plan överlämnas till kommunstyrelsen senast under samma månad.
Av dessa riktlinjer framgår även att det övergripande ansvaret för att det
finns en tillräcklig intern kontroll vilar på kommunstyrelsen som, med
utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter, ska utvärdera
kommunens samlade plan för intern kontroll och, i de fall förbättringar
behöver göras, ta initiativ till sådana.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 8 maj 2018, § 197.
Beslutsförslag 3 april 2018.
Nämndernas olika kontrollmoment.

Övervägande
Den sammanfattande bilden av kommunens internkontroll är att den
fungerar väl men att det finns kontrollmoment som måste förbättras och
åtgärdas.
Alla nämnder har haft en antagen internkontrollplan för 2017 samt en väl
fungerande process för uppföljning och åtgärd. För vissa nämnder finns
däremot ett behov av att bättre tydliggöra internkontrollmomenten och
dess uppföljning. De negativa kontrollsvar som har rapporterats är 13 av
totalt 96 och det är ytterst viktigt att de negativa kontrollmomenten
åtgärdas snarast under 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Överförmyndarnämnden
Socialnämnden
Byggnadsnämnden
Hamn- och gatunämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/0275

Finansrapport per 30 april 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna finansrapport per 30 april 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Internbanken ska enligt finanspolicyn upprätta en rapport innehållande
information om kommunkoncernens finansiella verksamhet, sammanställa
och kontrollera finansiella risker, följa upp utfall mot limiter och säkerställa
att finanspolicy och tillämpningsanvisningar efterlevs.
Rapporten ger en sammanfattad bild över den finansiella verksamheten och
hur den har bedrivits. Internbankens bedömning är att
kommunkoncernens finansiella verksamhet har skötts inom de av
kommunfullmäktige fastställda ramar på ett säkert sätt utan spekulativa
inslag och med en betryggande säkerhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 maj 2018, § 241.
Beslutsförslag 8 maj 2018.
Finansrapport 30 april 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2018/0220

Årsredovisningar och räkenskapssammandrag
2017 för kommunens donationsstiftelser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna upprättade årsredovisningar och räkenskapssammandrag för
verksamhetsåret 2017 för kommunens donationsstiftelser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningar och räkenskapssammandrag 2017 för kommunens
donationsstiftelser överlämnas för godkännande.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 15 maj 2018, § 214.
Beslutsförslag 14 april 2018.
Sammanställd redovisning 2017.
Årsredovisningar 2017.
Räkenskapssammandrag 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016/0216

Godkännande av planprogram för Västerport
med intilliggande områden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna planprogram Västerport med intilliggande områden.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt ovan,
1. hemställa hos byggnadsnämnden att påbörja arbetet med detaljplan
etapp 1 för Västerport med intilliggande områden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 15 mars 2016, § 39, beslutat anta inriktning för
stadsutvecklingsprojektet i Varbergs kommun. Stadsutvecklingsprojektet är
ett samlingsnamn för Varbergstunneln, Farehamnen och Västerport.
Kommunstyrelsen har 26 april 2016, § 66, beslutat ge stadsutvecklingsprojektet i uppdrag att beställa planprogram för Västerport med
intilliggande områden av byggnadsnämnden.
Planprogrammet ska redovisa hur en långsiktig stadsutveckling kan
genomföras i de hamnområden som succesivt frigörs. Ömsesidig hänsyn
ska tas i hamn- och stadsutveckling. Det ska vara möjligt att etablera nya
stadsdelar i upplevelseaxeln från Getteröns naturum till hamntorget och
fästningen. Förändringen innebär att hamnverksamheten i innerhamnen
flyttas till Farehamnen. Det gamla hamnområdet frigörs för annan
användning liksom nuvarande bangårdsområde frigörs genom
Varbergstunneln. Syftet är att omvandla dessa så kallade stadsutvecklingsområden till en ny centrumstadsdel, som länkar samman befintlig
stadskärna med havet.
Planprogrammet är totalt cirka 57 hektar och kan innehålla 2 500-3 000
bostäder, verksamhetsområde, offentlig och kommersiell service, offentliga
platser som torg och parker.
Länsstyrelsen har bland annat lämnat synpunkter på att nuvarande
järnvägspark påverkas, att tydligare beskrivning av åtgärder mot stigande
havsnivå bör beskrivas och att beskrivning av eventuell påverkan på Natura
2000 redovisas tydligare.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Flera remissyttranden påpekar vikten av att bullersituationen som kan
uppstå från hamnverksamheten gentemot Västerports bebyggelse hanteras
på ett miljömässigt acceptabelt sätt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 maj 2018, § 247.
Beslutsförslag 15 maj 2018.
Godkännandehandlingar 26 april 2018.
Byggnadsnämnden 26 april 2018, § 107.
Samrådsredogörelse 12 april 2018.

Övervägande
Programmet föreslår en blandad stadsbebyggelse med bland annat bostäder
och verksamheter. Planläggningen av området skapar därmed möjligheter
för staden att växa och utvecklas, samt genererar fler bostäder och
arbetstillfällen. Den täta exploateringen gör att markresurserna nyttjas på
ett bra sätt och det centrala läget möjliggör ett kollektivt resande med
minskat bilbehov som följd. En utveckling av Västerport från industrihamn
till blandstadsdel utgör kommunens enskilt största omvandlings- och
förtätningsprojekt.
Område C i planområdets norra del är intressant för flera olika funktioner
på grund av det alltmer centrala läget som uppstår när Västerport byggs ut
och den nya stationen etableras längre norrut. En djupare utredning
behöver ske av området för att komma fram till ett framtida lämpligt
innehåll med sådana behov som behövs för att stärka Varbergs identitet och
utveckling. Projekt Västerport påbörjar inom kort utredningen i samverkan
med berörda förvaltningar och bolag.
Programområdet för Västerport omfattar ett större område än vad som
redovisas i översiktsplanen för stadsområdet. Förändringen har sin grund i
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut från 2012.
Programrådet kommer att byggas ut etappvis. Detaljplan för etapp 1
påbörjas sommaren 2018 och beräknas bli antagen 2019. Under
planarbetets gång sker markanvisning till intressenter som utses genom
prekvalificering. Byggstart planeras 2020. Utbyggnad av programområdet
kommer ske under en 10-årsperiod eller längre.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2013/0530

Åtgärdsval nya förvaltningslokaler Gamlebyskolan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. påbörja förstudie för byggnation av kontor på Inspektören 1,
Gamlebyskolans tomt
2. avsätta 600 000 kronor för att genomföra förstudien. Detta belastar
kommunstyrelsens resultat om projektet inte genomförs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har analyserat behovet av kontorsplatser för
kommunens förvaltningar och värderat alternativa lösningar i ett
åtgärdsval. Behovet av ytterligare kontorsplatser 2030 bedöms uppgå till
cirka 180 platser samtidigt som befintliga externt inhyrda lokaler uppgår
till cirka 160 platser.
Åtgärdsvalet har studerat fyra olika alternativ för byggnation av nya lokaler:
• ombyggnad av Flickskolans gymnastiksal
• kvarteret Inspektören/Gamlebyskolan
• påbyggnad av Stadshus C
• kontorshus Renen
Åtgärdsvalet föreslår vidare förstudiearbete för kontorsarbetsplatser på
kvarteret Inspektören Gamlebyskolan. Förstudien föreslås inriktas på att
utreda byggnation av cirka 200 kontorsarbetsplatser på befintlig parkering
samt renovering av Gamlebyskolan. I förstudiearbetet ska även utredas
möjligheten till att även bebygga kvarteret med bostäder.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 15 maj 2018, § 221.
Beslutsförslag 3 mars 2018.
Rapport åtgärdsval 31 januari 2018.

Övervägande
De alternativ som studerats har valts ut på grund av dess närhet till
befintliga stadshus. Byggnation på Gamlebyskolans tomt bedöms vara mest
lämpligt på grund av närheten till övriga stadshus, möjlig kapacitet samt
genomförbarhet i tid. Det fortsatta arbetet bör inriktas på att byggnationen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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på Gamlebyskolan i framtiden ska inrymma berörda förvaltningar i
samhällsbyggnadsprocessen, för att skapa förutsättningar för en större
effektivitet och leverans.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Serviceförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0260

Förslag till riktlinjer för lokalförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. remittera förslag på riktlinjer för Lokalförsörjning till berörda nämnder
och bolag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har under hösten 2017 arbetat med berörda
förvaltningar för att få fram en tydligare och långsiktigare modell för
lokalförsörjningsarbetet. Syftet med lokalförsörjning är att tillgodose
behovet för kommunens verksamheter när det gäller ändamålsenliga
lokaler. I samband med översynen av fastighetsinvesteringsprocessen har
identifierats behov av att utarbeta en förvaltningsövergripande modell för
lokalförsörjningen för att tydliggöra lokalförsörjningsplanens funktion och
öka kopplingen till kommunens utbyggnadsplan samt övriga processer
såsom budgetprocess.
Riktlinjerna har utarbetats i samråd med lokalsamordnare från barn- och
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen,
serviceförvaltningen samt socialförvaltningen. I samband med
framtagandet av riktlinjerna har även utarbetats ramprogram samt
rumsfunktionsprogram för förvaltningarnas och nämndernas
verksamheter.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 15 maj 2018, § 220.
Beslutsförslag 3 maj 2018.
Förslag till riktlinjer för lokalförsörjning i Varbergs kommun, 3 maj 2018.

Övervägande
Riktlinjer för lokalförsörjning utgör en tydligare modell för
ansvarsfördelning och årlig process för lokalförsörjningsarbetet.
Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och serviceförvaltningen
innebär en tydlighet för respektive kund/förvaltning över vem som hanterar
vilka frågor. Modellen är samordnad med budgetprocessen och visar på hur
kommunstyrelsen avser att leda och samordna lokalförsörjningsarbetet
under året samt vilka underlag som förväntas utarbetas av varje nämnd och
förvaltning.
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Samhällsutvecklingskontoret anser att riktlinjerna bör remitteras till
samtliga nämnder i kommunen för att därefter antas i kommunstyrelsen
under hösten 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Berörda nämnder och bolag
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Dnr KS 2013/0530

Förstudierapport förvaltningslokaler stadshus A
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. investeringsanslag avseende stadshus A, 43,5 miljoner kronor, hanteras
i samband med kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget
2019-2023
2. anslå 0,5 miljoner kronor till projektering av stadshus A, vilket
finansieras genom belastning av kommunens rörelsekapital
3. projekteringen påbörjas under hösten 2018.
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förstudie för ombyggnation av stadshus A.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 29 november 2016, § 229, att ge
samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie för att
utreda förutsättningarna för utbyggnad av stadshus A. Bakgrunden till
ärendet är att bristen på arbetsplatser i stadshusen är påtaglig och att en
utökning måste genomföras inom de närmsta åren. Därtill har
serviceförvaltningen sedan tidigare planerat renovering och ombyggnation
av installationssystemet i de nyare delarna av stadshus A. Planens
personbelastning, ventilation, medger att det får sitta 74 personer i L-delen,
fram till idag har det varit 95-100 personer.
På grund av problem med ventilationen och platsbrist är
stadsbyggnadskontoret delvis evakuerat till Gamlebyskolan.
Samhällsutvecklingskontoret har tillsammans med serviceförvaltningen
utrett två alternativ för ombyggnation av befintligt stadshus A, nyare del:
• reinvestering med totalt ventilationsutbyte
• en ombyggnation som skulle generera fler platser.
Båda alternativen förutsätter att ventilationen byts i sin helhet och att ett
ventilationsrum byggs på plan 3 för att kunna öka luftflödesmängden utan
att minska på antalet arbetsplatser.
Reinvestering innebär att ingen förändring görs i befintlig planlösning,
cellkontor, eller fasad, totalt 85-90 arbetsplatser beroende av disposition.
Reinvesteringen innefattar nytt fläktrum på vinden, ny
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ventilationsdragning, ommålning, nya undertak, ny belysning, ny el/styr
med mera. Detta alternativ täcker nuvarande behov av reinvestering och
det behov av platser som finns i dagsläget, men täcker inte något av det
framtida behovet eller möjlighet att inrymma stadsbyggnadskontoret
alternativt minska externa inhyrningar.
Ombyggnation innebär att befintlig byggnad byggs om från cellkontor till
en mer öppen lösning med cirka 136 stycken arbetsplatser. För att optimera
krävs en ombyggnad av del av vinden för att inhysa teknikrum där och på så
sätt frigöra yta på plan 2 för arbetsplatser. Detta alternativ skulle även
medföra modernisering och effektivisering av både lokalerna och
byggnaden i stort, och täcka det närmast framtida behovet av arbetsplatser.
Ombyggnationen kommer oavsett inte att helt täcka det framtida behovet
av antalet arbetsplatser vilket utreds i separat åtgärdsval.
Utöver behov av platser har det även identifierats behov för arkivlokaler,
men dessa ingår inte i uppdraget utan hanteras i åtgärdsval enligt ovan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 15 maj 2018, § 222.
Beslutsförslag 3 maj 2018.
Kommunstyrelsen 29 november 2016 § 229.
Förstudie ombyggnad av Stadshus A, daterad 3 maj 2018.
Förstudie Ombyggnad Stadshus A.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret föreslår ombyggnadsalternativet med
motivering att
•
•

•

med föreslagen åtgärd säkerställs att det finns tillräckligt med
arbetsplatser för flera år framöver
åtgärdsval/förstudie för nya förvaltningslokaler är inte klart och med
tanke på de utbyggnadsplaner som finns i området finns risk för
förseningar
fler verksamheter som sitter utlokaliserade kan hämtas hem.

Fortsatt arbete för renoveringen innebär att utarbeta lokalprogram i
samråd med stadsbyggnadskontoret och kommunstyrelsens förvaltning för
att utreda och värdera lämpligast hyresgäster i lokalerna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0256

Svar på förfrågan om att förvärva del av
fastigheten Getterön 2:1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. avslå framställan från Getteröns Marina om att få förvärva del av
kommunens fastighet Getterön 2:1, området för Getteröns
småbåtshamn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Föreningen Getteröns Marina har kommit in med förfrågan om att få
förvärva del av kommunens fastighet Getterön 2:1, området som utgör
Getteröns småbåtshamn. Föreningen har sedan 1984 arrenderat området
för småbåtsverksamhet. Nuvarande arrendekontrakt godkändes i
kommunfullmäktige 6 januari 2018, § 10, och gäller från 1 januari 2018 till
och med 31 december 2032 med rätt till fem års förlängning om ingen av
parterna säger upp avtalet senast ett år före avtalsperiodens slut.
Arrendeavgiften är 119 500 kronor per år. Genom arrendeavtalet har
Getteröns Marina en total nyttjanderätt över området och får använda
området med de villkor och förutsättningar som anges i arrendekontraktet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 15 maj 2018, § 224.
Beslutförslag 30 april 2018.
Förfrågan om förvärv av Getteröns småbåtshamn.

Övervägande
Getteröns småbåtshamn ligger i första vik på ön. Området berörs av
detaljplan 1383-P83/17 och är utpekat för småbåtshamn och mark för
båtservice och båtupplag. I den fördjupade översiktsplanen för
Stadsområdet 2010 är området avsett för hamn och ska fortsätta användas
för småbåtshamn. Hela Getterön är ett riksintresse för naturvård och
friluftsliv.
Getterön och första vik är ett populärt besöksmål för badande
kommuninvånare, stugägare och turister. I området finns flera verksamma
företag och ideella föreningar som alla är i behov av en fungerande
småbåtshamn. Innerhamnens småbåtsgäster använder rampen på
Getteröns småbåtshamn för isättning och upptagning av båtar. Dessutom
Justerandes signatur
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anlägger Getterönbåtarna från innerhamnen i småbåtshamnen.
Kommunen har 19 december 2016 sålt 2 150 m2 mark till Eliassons båtvarv
AB. Markområdet utgjorde kvartersmark för verksamhet med samhörigt
ändamål till småbåtshamn och var ett led i att genomföra lagakraftvunnen
detaljplan från 2001, 1383K-P2002/1. Syftet med detaljplanen var att
möjliggöra en naturlig och långsiktig lösning för verksamhetens behov.
Då flera olika intressen gör anspråk på Getterön är det viktigt att skydda
tillgängligheten till området. En försäljning av mark skulle innebära att
kommunen förlorar rådigheten över området, vilket gör det svårt för
kommunen att säkra tillgängligheten till området för allmänheten och för
övriga intressenter. Föreningen har flera gånger framfört svårigheter med
att få verksamheten att gå runt ekonomiskt. Detta på grund av dels tappade
medlemmar och därmed mindre inkomst, dels hög arrendeavgift.
Arrendeavgiften har därefter reglerats och stämmer överens med
kostnadsprissättningen som tillämpas för övriga föreningar. Det är viktigt
att det finns en väl fungerande småbåtshamn på Getterön, vilket
kommunen kan säkerställa genom ett arrendeavtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Getteröns Marina
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Dnr KS 2018/0261

Rivning av Bullerbyns förskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att riva Bullerbyns förskola när
verksamheten flyttat ut
2. rivningskostnaden belastar kommunstyrelsens resultat 2018 med
2.9 miljoner kronor samt 0,6 miljoner kronor i nedskrivning av bokfört
värde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 26 september 2017, § 229 beslutat att godkänna
Trafik och parkeringsutredning för centrala Varberg och Västerport som
planeringsunderlag samt att inriktningen för den fortsatta planeringen ska
beakta behovet av allmänna parkeringsplatser på Renen 17 med flera.
Projekt Varbergstunneln har påbörjat en projektering för anläggandet av
tillfälliga allmänna parkeringsplatser på Renen 17 samt södra delen av
området vid inlinesbanan. Fastigheten Renen 17 utgörs idag av Bullerbyns
förskola. Då ny förskola på Brunnsberg står klar i september 2018 kommer
barn- och utbildningsförvaltningen att lämna lokalerna för Bullerbyns
förskola varmed den tomställs.
För att säkerställa tillgången på allmänna parkeringsplatser under
byggtiden av projekt Varbergstunneln föreslås att byggnaden på Renen 17
rivs och tillfälliga parkeringsplatser iordningsställs. Varbergs Fastighets AB
har beräknat kostnaderna för rivning till 2,9 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 29 maj 2018, § 260.
Beslutsförslag 3 maj 2018.
PM – Trafik- och parkeringsutredning för centrala Varberg och
stadsutvecklingsprojektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 118

Sammanträdesprotokoll
2018-05-29

23

Dnr KS 2011/0212

Kostnadsfördelning mellan Varberg Vatten AB
och Varbergs kommun för relining av
råvattenledning genom Holmagärde östra
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna kostnadsfördelning för relining av befintlig råvattenledning
till Kvarnagården genom Holmagärde östra industriområde där
kommunen, så som exploatör, står 2/3 av kostnaden och Varberg
Vatten AB, så som VA-huvudman, står 1/3 av kostnaden
2. kommunens kostnader ska belasta exploateringsprojektet för
Holmagärde östra och debiteras på konto 11913.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har tidigare godkänt att, så som exploatör av Holmagärde östra
industriområde, stå 2/3 av kostnader för relining av befintlig
råvattenledning genom området. Total uppskattad kostnad var då 4
miljoner kronor.
I tidigare kalkyl ingick inte att göra ledningarna diffusionstäta. VIVAB gör
bedömning att en diffusionstät ledning krävs och kalkylerad kostnad har
därför ökats till cirka 7,95 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 maj 2018, § 235.
Beslutsförslag 8 maj 2018.

Övervägande
Råvattenledningarna till Kvarnagårdens vattenverk är kommunens
viktigaste vattenledningar. En situation där båda ledningarna slås ut
innebär att Varberg och omgivande orter inklusive Bua/Ringhals står utan
vattenförsörjning. VIVAB är väldigt angelägna att skydda försörjningen av
dricksvatten till Varberg.
Anledningen till att VIVAB vill ha diffusionstäta rör över industriområdet
är för vid ett eventuellt utsläpp av miljöfarliga vätskor eller liknande, kända
eller okända, ska vattenverket kunna köra sin ordinarie drift med det
diffusionstäta röret. Det andra vattenröret kan då stängas av och grävning
för sanering kan påbörjas.
Justerandes signatur
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En relining med diffusionstät ledning innebär ökade kostnader. Dels är
orsaken rena materialkostnader, men även ökade arbetskostnader. Den
diffusionstäta ledningen har en lite större diameter och är därmed något
svårare att dra igenom den gamla ledningen av betong. VIVAB har avbrutit
den upphandling av relining som gjorts på grund av bristande konkurrens
och avser att gå ut med en ny inom kort. VIVAB behöver ha en skriftlig
överenskommelse med kommunen om uppdelning av kostnaden för
relining, gärna innan förfrågningsunderlaget går ut på nytt, men senast
innan avtal tecknas med en entreprenör.
VIVAB har kalkylerat att en relining med en diffusionstät ledning går på
cirka 7,95 miljoner kronor på denna sträcka, cirka 790 meter.
Att kommunen ska stå 2/3 av kostnaden motiveras av att åtgärden är en
direkt följd av exploateringen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

VIVAB
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Dnr KS 2017/0232

Antagande av nya verksamhetsområden för VA i
Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. inrätta verksamhetsområden för VA genom tillägg av fastigheterna Bua
3:7, del av Bua 3:43 och Bua 3:33, del av Fastarp 3:126, Grimeton 22:8,
samt Tvååkers-Ås 1:103, 3:33, 3:45, del av 3:12, 1:163, 1:159, Arbetsbiet
1-4, Drönaren 1-2 och 8-10 på sätt som framgår av kartmaterial, bilaga
A och B
2. utvidga verksamhetsområden för VA genom tillägg av fastigheterna
Trönningenäs 6:9, 6:10 och del av 6:1, på sätt som framgår av
kartmaterial, bilaga A.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Huvudmannen för VA-verksamheten i Varberg kommun vill inrätta
verksamhetsområden för VA.
Verksamhetsområden definieras enligt Lagen om allmänna vattentjänster
§ 1 som, ”verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller
flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän vaanläggning”.
Ansvaret för att inrätta verksamhetsområdet åligger kommunen och inte
huvudmannen, i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster § 6;
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön
behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang
för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar,
tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
Nya verksamhetsområden tas upp för beslut en gång per år eller vid
särskilda tillfällen om en utbyggnad kräver detta. Verksamhetsområdena
delas in i nyttigheterna spillvatten, dricksvatten och dagvatten. Föreslagna
och sedan tidigare antagna verksamhetsområden framgår i ärendets
bilagor.
Justerandes signatur
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Det är två olika typer av områden där beslut behöver fattas, dessa
kategoriseras enligt följande:
Kategori B: Beslut om verksamhetsområden för de fastigheter som är
tillagda i anslutning till befintliga verksamhetsområden. VA redan utbyggt.
Kategori E: Föreslagna utvidgningar av verksamhetsområde, ej framdriva
av exploatering. Exempelvis berör detta fåtal fastigheter i direkt närhet till
befintligt verksamhetsområde som har behov av allmänna vattentjänster.
VA ska byggas ut.
Mellan Varberg Vatten AB såsom huvudman för den allmänna VAanläggningen och Gunnestorps samfällighetsförening har ett avtal tagits
fram gällande inlösen av samfällighetens VA-ledningar enligt § 39 i lagen
om allmänna vattentjänster. Innan huvudmannen undertecknar avtalet bör
ett verksamhetsområde ha inrättats. Avtalet gäller åtta fastigheter,
Arbetsbiet 1-4, Drönaren 2 och 8-10 i Varbergs kommun.
Utöver avtalet har enskild förbindelsepunkt för dricks-, spill- och dagvatten
upprättats för fastigheten Drönaren 1.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 8 mars 2018, § 203.
Beslutsförslag 1 mars 2018.
Protokollsutdrag Varberg Vatten AB 18 april 2018.
Protokollsutdrag Varberg Vatten AB 8 februari 2018, § 10.
Kartor 2018, bilaga A.
Karta Varberg Gunnestorp samfällighetsförening ,Varberg Gunnestorp
ga:4, med föreslaget område markerat, 2 mars 2018, bilaga B.
Förslag på avtal avseende övertagande av ledningsnät utanför
verksamhetsområde i Varberg kommun, 2 mars 2018.

Övervägande
Kommunkansliet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta
verksamhetsområden för VA och att utvidga ett antal befintliga
verksamhetsområden för VA i enlighet med förslag från Varberg Vatten AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0288

Uppdrag till byggnadsnämnden bygglovsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. uppdra åt byggnadsnämnden att ta fram en åtgärdsplan för effektivare
rutiner och kortare handläggningstid för bygglovsärenden
2. uppdra åt byggnadsnämnden att ta fram metoder och arbetssätt som
medger att entreprenör kan bidra med resurser och eget arbete i
bygglovshandläggningen och framtagande av planer
3. uppdra åt byggnadsnämnden att till kommunfullmäktige återkomma
med en särskild rapport med anledning av ovanstående uppdrag senast
18 december 2018
4. ur kommunstyrelsens ofördelade medel 2018 tillföra byggnadsnämnden
300 000 kronor för uppdragen enligt ovan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Under 2017 tog kommunstyrelsen initiativ till åtgärder för att förbättra
företagsklimatet i hela Varberg. För att styra arbetet sattes mätbara mål
upp och en handlingsplan för det förvaltningsövergripande arbetet togs
fram. SKL:s mätning Löpande insikt och Svenskt näringslivs attitydmätning
avseende företagsklimatet utgör värdemätare för måluppfyllnaden.
2017 års mätning i SKL:s Löpande insikt, som presenteras 2018, är positiv
på många områden, men bygglov får betydligt lägre resultat än de uppsatta
målen. Det är i första hand handläggningstider och effektivitet i processen
som enligt mätningarna drar ner kundernas upplevelse av bygglovshandläggningen. För att komma till rätta med det krävs åtgärder. Att
förbättringar inom området uppnås är viktigt, inte bara utifrån förbättrat
företagsklimat, utan också för hela kommunens möjligheter att utvecklas
och växa. Nämnden behöver därför särskilt fokusera på detta och ta fram en
åtgärdsplan för att åstadkomma förbättringar.
Flera entreprenörer efterfrågar möjligheten att med egen personal bidra
ytterligare i framtagandet av underlag i planprocessen och i enskilda
bygglovsärenden. Denna efterfrågan bör bejakas och arbetssättet i
förvaltningen anpassas för att göra det möjligt.
Sammantaget förväntas föreslagna åtgärder bidra till effektivare
handläggning och därmed kortare handläggningstider. Samtidigt kan egen
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personals arbetstid omfördelas från repetitiva regelstyrda uppgifter till mer
komplicerade ärende som kräver svårare överväganden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 maj 2018, § 249.
Uppdrag från Alliansen + MP.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Byggnadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2018/0199

Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 4 maj 2018 som svar på remiss
Kollektivtrafikplan 2019 med utblick 2020-2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått möjlighet att yttra sig över Hallandstrafikens
kollektivtrafikplan 2019 med utblick 2020-2021. Kollektivtrafikplanen
utgår från fastställda mål och principer i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Huvudprincipen är att koncentrera resurserna till utpekade
kollektivtrafikstråk där förutsättningarna för ökat resande är goda.
Kollektivtrafikplan 2019 med utblick 2020-2021 har arbetats fram av
Hallandstrafiken på uppdrag av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i
Halland. Trafikförändringar för 2019 innebär en ökad nettokostnad för
cirka 8 miljoner kronor för hela Halland.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 maj 2018, § 244.
Yttrande 4 maj 2018.
Beslutsförslag 17 april 2018.
Delegeringsbeslut hamn- och gatunämnden.
Delegeringsbeslut barn- och utbildningsnämnden.
Kollektivtrafikplan 2019 med utblick 2020-2021, remissversion 4 april
2018.

Övervägande
Varbergs kommun är positiv till de satsningar som görs i
kollektivtrafikplanen, dels utökning av tågavgångar på Västkustbanan, ökat
turutbud på Viskadalsbanan under helger samt möjligheter att resa
kollektivt till ny husfabrik i Sunvära. Däremot saknar vi fortsatta satsningar
på landsbygden. Planen bör inkludera åtgärder och satsningar för att främja
kollektivtrafiken och ett hållbart resande i hela kommunen. I förra planen
fanns en satsning på Ullaredsstråket, regionbuss 615, som inte har
genomförts. Varbergs kommun ser det som viktigt att den satsningen
genomförs under kommande planperiod.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-29
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Standarden på hållplatserna är låg framförallt på landsbygden och det
kvarstår mycket åtgärder för att kunna locka nya resenärer till
kollektivtrafiken. Varbergs kommun vill att Hallandstrafiken intensifierar
detta arbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Hallandstrafiken
Hamn- och gatunämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0203

Remissvar - Förslag till Trafikverkets
åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända yttrande över Trafikverkets åtgärdsprogram för
omgivningsbuller i enlighet med hamn- och gatunämndens svar, daterat
3 maj 2018, som svar från Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har tagit fram ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller enligt
Förordning (2004:675) om omgivningsbuller, som för Trafikverket ska
omfatta statliga vägar som under 2016 trafikerades med mer än 3 miljoner
fordon samt statliga järnvägar som trafikerades med mer än 30 000 tåg.
Åtgärdsprogrammet ska gälla för perioden 2019-2023.
I ärendet har hamn- och gatunämnden och miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen yttrat sig.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 maj 2018, § 240.
Beslutsförslag 14 maj 2018.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 11 maj 2018.
Delegeringsbeslut hamn- och gatunämnden 20 april 2018.
Remissversion - Trafikverkets åtgärdsprogram enligt Förordning om
omgivningsbuller 2019-2023.

Övervägande
Varbergs kommun ser positivt på att Trafikverket valt att, utöver kravet i
förordningen om omgivningsbuller, även omfatta bullernivåerna längs all
statlig infrastruktur, det vill säga även i Varbergs kommun.
Trafikverkets förslag till åtgärdsprogram stämmer i stora delar överens med
hamn- och gatunämndens beslut om åtgärdsetapp 2 av
bullerskyddsåtgärder för bostäder och skolor, 16 juni 2014, § 75.
Åtgärdsprogrammet ger ett bra stöd till oss kommunala väghållare vilken
ambition som ska gälla för bullerreducering längs befintlig infrastruktur.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Varbergs kommun har som övergripande strategi i översiktsplanen att
planera utmed kollektivtrafikstråk och har stora utbyggnadsplaner i bland
annat Väröbacka och Veddige som ligger utmed statliga järnvägar,
Västkustbanan och Viskadalsbanan. I Väröbacka finns planer som
möjliggör för cirka 2800 nya bostäder och i Veddige pågår arbete med en
ny fördjupad översiktsplan. För att möjliggöra denna utbyggnad är
kommunen i behov av bra underlag gällande buller och vibrationer. Av
denna anledning anser Varbergs kommun att det är viktigt att påskynda
inventeringar av buller och vibrationer i mindre kommuner som Varberg.
I ärendet har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen yttrat sig och önskat en
klarare beskrivning av planerade åtgärder i bullerutsatta befintliga miljöer
vilket innebär att de redovisade åtgärdsnivåerna behöver sänkas. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen anser dessutom att det är olyckligt om man vid
bedömning av antalet bullerutsatta lägger in antaganden om minskade
bullernivåer på grund av vidtagna källbulleråtgärder innan effekten av
sådana åtgärder är säkerställda. Eftersom miljö- och hälsoskyddsförvaltningens önskemål om sänkta åtgärdsnivåer är lägre än de som
tillämpas i Varbergs kommun föreslår samhällsutvecklingskontoret att
översända hamn- och gatunämndens yttrande till Trafikverket.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Trafikverket
Hamn- och Gatunämnden
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
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Dnr KS 2018/0243

Översyn av kommunens miljöpris
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av
riktlinjer och kriterier för kommunens miljöpris.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun beslutade 1991 att instifta ett miljöpris. Syftet med priset
är att sprida goda exempel och uppmuntra engagemang och initiativ som
bidrar till en hållbar utveckling.
Miljö- och räddningsnämnden fick i uppdrag 1991 att utforma rutiner för
nominering, val av pristagare och prisutdelning samt kostnadstäcka
miljöpriset inom ramen för sin budget.
2005 beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelsen, i sin roll som
ansvarig för Agenda 21-arbetet, fick överta ansvaret för miljöpriset och
utforma nya riktlinjer och kriterier. Gällande riktlinjer och kriterier för
miljöpriset antogs av kommunfullmäktige 18 januari 2005.
I riktlinjerna anges att miljöpriset delas ut årligen, vem/vilka som kan
motta priset, hur nominering går det, juryns sammansättning med mera.
Sedan starten har prissumman varit 10 000 kronor per år.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 maj, § 250.
Beslutsförslag 8 maj 2018.
Kommunfullmäktige 18 januari 2005; Riktlinjer och kriterier för
miljöpriset.

Övervägande
Miljöpriset har delats ut sedan 1992. Gällande riktlinjer och kriterier för
miljöpriset antogs för 13 år då en översyn senast genomfördes.
Kommunens miljöarbete har de sedan miljöpriset instiftades 1991
utvecklats till att omfatta ett hållbarhetsarbete i de tre dimensionerna;
ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Hållbarhet är ett av de två
förhållningssätten i Vision 2025 – Varberg Västkustens kreativa mittpunkt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-29
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Kommunfullmäktige har 22 april 2014, § 66, beslutat anta inriktningar för
Varbergs hållbarhetsarbete. Kommunfullmäktige har 20 december 2016, §
166, beslutat anta Hållbarhetsmål 2017-2025, med koppling till de globala
målen Agenda 2030. Den övergripande inriktningen är Varberg visar vägen
och innebär bland annat att vi tillsammans ska skapa ett uthålligt samhälle
och göra Varberg till ett föredöme och inspirationskälla i
hållbarhetsarbetet. Hållbarhet bör återspeglas i prisets namn.
Förändringar i kommunens organisation föranleder också en översyn av
jurysammansättningen.
Samhällsutvecklingskontoret föreslås få i uppdrag att genomföra en översyn
av riktlinjerna och kriterierna för miljöpriset. Översynen bedöms slutföras
hösten 2018.
När översynen är klar kommer förslag till eventuellt reviderade riktlinjer
och kriterier beslutas i kommunfullmäktige och föreslås gälla från 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-29
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Dnr KS 2018/0235

Nytt rondellnamn, korsningen Almers
väg/Kattegattsvägen/Södra vägen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. till nytt namn på cirkulationsplats vid korsningen Almers
väg/Kattegattsvägen/Södra vägen fastställa Mariedalsrondellen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av ny rondell vid korsningen Almers väg/Kattegattsvägen/Södra vägen föreslås att rondellen namnsätts till
Mariedalsrondellen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 8 maj 2018, § 199.
Beslutsförslag 17 april 2018.
Kultur- och fritidsnämnden 28 mars 2018, § 48.
Karta.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har 28 mars 2018, § 48, behandlat ärendet och
tillstyrkt namnförslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Stadsbyggnadskontoret
Hamn- och gatuförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 125

Sammanträdesprotokoll
2018-05-29
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Dnr KS 2016/0532

Redovisning av uppdrag - inrättande av ny
nämnd
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av uppdrag om inrättande av ny nämnd,
kommunfullmäktige 2o mars 2018 § 143, och anse uppdraget som
slutfört.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med beslut om inrättande av ny nämnd gavs styrgruppen för
densamma i uppdrag att återkomma med redovisning av uppdragen till
kommunstyrelsen 29 maj 2018. Uppdragen har verkställts och redovisas
härmed:
•
•
•
•

•
•

•
•

tidplan för det fortsatta arbetet är fastställd
rekryteringsprocess av ny förvaltningschef är påbörjad och beslut om
anställning förväntas i kommunstyrelsen i juni 2018
risk- och konsekvensanalyser har upprättats och godkänts
facklig arbetsgrupp för samråd har utsetts från den centrala
samverkansgruppen till dess att det finns en egen
förvaltningssamverkansgrupp
uppdrag för den nya nämnden har formulerats
arbete med nya reglementen har påbörjats. Dessa bör dock beslutas om
först när uppstarten av ny nämnd är på gång, och ny förvaltningschef är
tillsatt
analys av de berörda nämndernas budgetar pågår, och anpassas till
kommunens budgetprocess som helhet
lokalbehov och lokalisering för förvaltningsledningsgruppen är utrett.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 maj 2018, § 243.
Beslutsförslag 7 maj 2018.
Fastställd tidplan.
Riskanalys CLL.
Riskbedömning CLL.
Risk- och konsekvensanalys socialförvaltningen.
Risk- och konsekvensanalys uppdragsavdelning.
Risk- och konsekvensanalys Varbergs omsorg.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-29
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Risk- och konsekvensanalys integrationsenheten.
Risk- och konsekvensanalys BUF.
Riskbedömning BUF.
Kommunstyrelsen 20 mars, § 143.

Övervägande
Kommunkansliet anser att det uppdrag kommunfullmäktige gett är
verkställt och därmed ska anses godkänt och slutfört.
Den politiska styrgruppen har framfört synpunkter om att det är viktigt att
vuxenutbildning blir en egen enhet. Namnet föreslås bli utbildning- och
arbetsmarknad, då de fackliga hade synpunkter på det tidigare förslaget
kompetens- och arbetsmarknad.
Analys av de ekonomiska effekterna för berörda nämnder pågår i de
respektive förvaltningarna samtidigt som det görs en benchmarking med
annan kommun. Processen måste följa kommunens budgetprocess då den
nya nämndens budget berör tre andra budgetar.
Gällande lokalbehov och lokalisering för förvaltningsgruppen är
utgångspunkten att i alla delar finns den nya nämndens verksamhet kvar i
befintliga lokaler. När det gäller förvaltningsledningen har kontakter tagits
med servicekontoret för att försöka hitta lämplig plats i stadshuskvarteret.
Det handlar om 4-5 arbetsplatser för förvaltningsledningen och också att
kunna nyttja gemensamma möteslokaler. Då renovering pågår i stadshus C
blir det svårt att under våren 2019 få plats där, men det arbetas på en
lösning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Presidierna i BUN, SOC och KS

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-29
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Dnr KS 2018/0301

Redovisning av uppdrag om en eventuell
konkurrensutsättning av drift och
anläggningsverksamhet på fastigheten Getakärr
5:1
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. förlänga uppdrag om en eventuell konkurrensutsättning av drift och
anläggningsverksamhet på fastigheten Getakärr 5:1,
kommunfullmäktige 23 maj 2017, § 103, genom strategiskt
styrdokument inför budget 2018, till längst december 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) och Harald Lagerstedt (C) föreslår att oktober
2018 i beslutssats 2 ändras till längst december 2018.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslag proposition på arbetsutskottets förslag med eget
ändringsyrkande och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Uppdrag om en eventuell konkurrenssättning av drift och
anläggningsverksamhet på fastigheten Getakärr 5:1, kommunfullmäktige
23 maj 2017, § 103, genom strategiskt styrdokument inför budget 2018, har
återremitterats i hamn- och gatunämnden och kommunfullmäktige föreslås
därför förlänga uppdraget. Detaljer i den utredningen som gjorts ska
omarbetas och kommer därefter att komma tillbaka till hamn- och
gatunämnden för beslut innan uppdraget kan redovisas till
kommunfullmäktige. Detta ska ske innan årets slut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 maj 2018, § 239.
Kommunfullmäktige 23 maj 2017, § 103.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-29
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Dnr KS 2018/0216

Redovisning av verkställda beslut - maj 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna redovisning av verkställda uppdrag samt förslag på uppdrag
att avskriva, enligt Verkställda uppdrag, 3 maj 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Som ett led i kommunens interna uppföljning och kontroll har
kommunkansliet sammanställt samtliga uppdrag som kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott gett och som har
verkställts. Bilagt finns även förslag på ett fåtal ärenden som av olika
anledningar bör avskrivas.
Nio uppdrag har verkställts sedan senaste rapporteringen i november 2017.
Tre uppdrag föreslås avskrivas. Sedan beslut i kommunfullmäktige
19 september 2017, § 157, om att bifallna motioner som genomförts ska
rapporteras till kommunfullmäktige har en sådan verkställts.
Det finns utöver dessa uppdrag några som redan redovisats till
kommunfullmäktige tidigare genom separata ärenden, inklusive uppdrag
som getts i det strategiska styrdokument som fastställdes i maj 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 22 maj 2018, § 248.
Beslutsförslag 3 maj 2018.
Verkställda uppdrag 3 maj 2018.
Pågående uppdrag 3 maj 2018.

Övervägande
Kommunkansliet anser att bilagda uppdrag har verkställts eller bör
avskrivas, och föreslår därmed kommunfullmäktige att göra detsamma.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-29
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Dnr KS 2018/0271

Nämndsorganisation för mandatperioden 20192022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna nämndsorganisationskommitténs förslag till ny
nämndsorganisation med flera justeringar för mandatperioden 2019 2022
2. nämndsorganisationskommitténs uppdrag är därmed genomfört för
aktuell mandatperiod.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämndsorganisationskommittén arbetar på fullmäktiges uppdrag att i god
tid före kommunalvalet och inför varje ny mandatperiod att se över den
politiska organisationen och de förtroendevaldas arvoden. Kommittén
sammankom första gången 16 maj 2017 och har sammanlagt träffats vid ett
halvdussin tillfällen.
Den största förändringen gentemot innevarande mandatperioden är förslag
om att det ska inrättas en utbildning- och arbetsmarknadsnämnd från 1
januari 2019.
Kommittén föreslår också att det inrättas ytterligare ett kommunalråd i
syfte att avlasta de nuvarande kommunalråden. Tillkommande
kommunalråd blir 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen, medan
oppositionsrådet blir 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen. I övrigt
föreslås i stort att nämndstrukturen bibehålls, men att Stadshus AB
minskar ner till att bestå av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens
arbetsutskott från tidigare kommunstyrelse med ersättare.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 29 maj 2018, § 262.
Beslutsförslag 7 maj 2018.
Nämndskommitténs protokoll från sammanträde 2018-05-22.
Kommunens organisation 2019-2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-29

Ks § 129

41

Dnr KS 2018/0255

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda
2019-2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inför varje mandatperiod ses arvodesbestämmelserna för förtroendevalda
över. Nytt för kommande mandatperiod är bland annat ett tillkommande
kommunalråd, en ny nämnd samt höjning av gruppledararvodet. Även
Varberg Fastighets ABs och Varberg Event ABs ordföringar föreslås få
högre arvoden. Under pågående mandatperiod har också arvodena för
socialutskottets ledamöter och ersättare höjts, vilka nu finns med i det nya
förslaget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 29 maj 2018, § 261.
Beslutsförslag 4 maj 2018.
Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2019-2022
inklusive arvodesbilaga, daterade 30 april 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-05-29

Ks § 130

42

Dnr KS 2017/0285

Revidering av dokumenthanteringsplan för
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna revidering av dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplaner behöver revideras regelbundet för att de ska
innehålla korrekt information och kunna vara ett stöd för verksamheten.
Enligt arkivreglementet ska dokumenthanteringsplanen ses över vartannat
år och utöver det snarast uppdateras om det uppkommer förändringar i vad
som utgör myndighetens handlingar eller i hur myndighetens handlingar
hanteras. Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan är nu i behov av en
mindre revidering.
Gallringsfristen för diarieförda handlingar föreslås ändras för att
möjliggöra ett digitalt bevarande. Då handlingar som inkommer eller
upprättas på papper skannas in och bevaras digitalt kan
pappershandlingarna gallras, under förutsätt att ingen väsentlig
information därmed går förlorad.
Vidare föreslås sökandeförteckning för ansökningshandlingar kunna gallras
då inget behov bedöms finnas av informationen efter två år och inga lagkrav
föreligger.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 8 maj 2018, § 204.
Beslutsförslag 24 april 2018.
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen.

Övervägande
Kommunledningskontoret anser att kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan är i behov av en revidering för att möjliggöra en effektivare
digital ärendehandläggning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0209

Dataskyddsombud kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. utse Marcus Andersson till dataskyddsombud för kommunstyrelsen
från och med 29 maj 2018 till och med 28 juni 2018
2. utse Kerstin Glittmark till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från
och med 29 juni 2018
3. uppmana respektive nämnd och bolag att utse Kerstin Glittmark till
dataskyddsombud för sin verksamhet och befintligt
personuppgiftsombud till dataskyddsombud under en övergångsperiod.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får
behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och
ersätter då personuppgiftslagen, PuL.
Respektive nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska
varje nämnd utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland
annat ha följande uppgifter:
• att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter
om deras skyldigheter enligt förordningen
• att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och
utbilda personal
• att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende
dataskydd och övervaka genomförandet
• att samarbeta med tillsynsmyndigheten
• att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör
behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra
frågor.
En annan förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens och placering i organisationen. Den person som utses
måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av
yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra
uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i
organisationen och ska rapportera till organisationens ledning.
Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 8 maj 2018, § 202.
Beslutsförslag 10 april 2018.

Övervägande
Efter diskussioner med kommunerna i Halland har man kommit överens
om att anställa två gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka,
Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm. Ett av ombuden ska främst arbeta
mot Kungsbacka och Varberg och det andra mot Falkenberg, Hylte och
Laholm.
Målet är att de två dataskyddsombuden ska samverka och gemensamt ta
ställning i övergripande frågeställningar.
För Kungsbacka och Varberg har Kerstin Glittmark anställts och hon börjar
sin tjänstgöring 29 juni 2018. Fram till detta datum föreslås att respektive
nämnd utser befintligt personuppgiftsombud till dataskyddsombud.
Nuvarande personuppgiftsombud på kommunstyrelsen är Marcus
Andersson.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Samtliga nämnder och bolag
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Dnr KS 2017/0733

Svar på motion om en uppdatering av
fullmäktigesalen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om en uppdatering av fullmäktigesalen
2. ge kommunkansliet i uppdrag att göra en utredning av
fullmäktigesalens utformning och teknik samt redovisa uppdraget till
kommunfullmäktige senast 30 april 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Andreas Feymark (SD) och Olle Hällnäs (SD) har lämnat motion om en
uppdatering av fullmäktigesalen. De föreslår att det installeras ett
elektroniskt voteringssystem i fullmäktigesalen samt att kapprummet,
entrén och korridoren utanför fullmäktigesalen utrustas med högtalare.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 8 maj 2018, § 200.
Beslutsförslag 17 april 2018.
Kommunfullmäktige 19 december 2017, § 212; Kommunfullmäktige
beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 6 december 2017.

Övervägande
Kommunfullmäktiges presidium har tidigare övervägt att utrusta
fullmäktigesalen med ett voteringssystem men har valt att under nuvarande
mandatperiod inte gå vidare med frågan. Inför den nya mandatperioden
kan det bli aktuellt med ett nytt verktyg för webbsändning av
sammanträdena och i den översynen skulle ett voteringssystem kunna ingå.
Även andra delar av fullmäktigesalen kan behöva rustas upp.
Förslaget att sätta upp högtalare utanför fullmäktigesalen bedöms inte
nödvändigt och skulle kosta cirka 30 000 kronor. Att placera högtalare
utanför salen kan störa andra lokaler i närheten och fyller inget egentligt
syfte på mötena.

Justerandes signatur
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Kommunkansliet föreslår därför att motionen avslås men att
kommunfullmäktige ger kommunkansliet i uppdrag att göra en utredning
av fullmäktigesalens utformning och teknik. För att möjliggöra en dialog
med kommunfullmäktiges nästa presidium föreslås att uppdraget ska
redovisas till kommunfullmäktige senast 30 april 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Ks § 133

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden
24 april - 22 maj 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2018/0108-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut 16 februari 2018 om arrendeupplåtelse
avseende mark för tillfällig uppställning av bostadspaviljonger inom del av
Veddige 33:3.
Dnr KS 2018/0041-4
Upphandlingschefens delegeringsbeslut 14 mars 2018 om
upphandlingsavdelningens delegeringsärenden.
Dnr KS 2018/0014-2
Markförvaltarens delegeringsbeslut 12 mars 2018 om överlåtelse av
arrenderätt, del av Getakärr 4:91.
Dnr KS 2018/0246-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut 25 april 2018 om uppsägning av
arrendeupplåtelse inom del av Veddige 33:3.
Dnr KS 2018/0251-1
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 26 april 2018 om
överenskommelse om fastighetsreglering avseende Klaräpplet och
Göingegården 1:28.
Dnr KS 2018/0004-3
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 27 april 2018 om
grannemedgivande för byggnation av veranda inom del av fastigheten
Jungmannen 1.
Dnr KS 2018/0005-60
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 23 april 2018 om yttrande över
ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten
Tvååkers-Ås 2:76.
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Dnr KS 2018/0005-62
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 23 april 2018 om yttrande över
ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten
Gunnarsgård 12.
Dnr KS 2018/0005-63
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 24 april 2018 om yttrande över
ansökan om nybyggnad av fritidshus och rivningslov för befintlig byggnad
på fastigheten Getterön 2:248.

Dnr KS 2018/0239-2
Markförvaltarens delegeringsbeslut 25 april 2018 om arrende inom del av
Österby 1:24 – tillägg till tomt.
Dnr KS 2018/0005-64
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 25 april 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad samt rivningslov på fastigheten Wismen 6.
Dnr KS 2018/0005-67
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 2 maj 2018 om yttrande över
ansökan om tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Ladugården 4.
Dnr KS 2018/0005-68
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 2 maj 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med
komplementbyggnad på fastigheten Rolfstorp 16:33.
Dnr KS 2018/0005-69
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 2 maj 2018 om yttrande över
ansökan om tillbyggnad av teknikbod på fastigheten Nygård 1:2.
Dnr KS 2018/0005-70
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 2 maj 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad inom
fastigheten Getakärr 9:6.
Dnr KS 2018/0005-71
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 2 maj 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för plank inom fastigheten Veddige 6:64.
Dnr KS 2018/0249-2
Markförvaltarens delegeringsbeslut 9 maj 2018 om lägenhetsarrende inom
del av Veddige 5:18.
Justerandes signatur
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Dnr KS 2018/0303-1
Kommundirektörens delegeringsbeslut 22 maj 2018 om eldningsförbud
utomhus från om med 23 maj och tills vidare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 april, 17 april, 24 april, 8 maj och 15
maj 2018.
Kommunstyrelsens personalutskott 19 mars 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 134

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden från och med 24 april – 29 maj
2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2016/0006-5
Räddningstjänsten Väst – Detaljerad utbildnings- och övningsplan,
komplement till kommunens styrdokument för krisberedskap.
Dnr KS 2018/0265-1
Servicenämnden beslut 26 april 2018 - Fejknyheter till krypteringsvirus, så
skyddar vi vår information i Varbergs kommun.
Dnr KS 2018/0115-7
Socialnämndens yttrande 26 april 2018 till kommunens revisorer om
Granskning av arbetet med våldsutsatta personer i nära relationer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 135

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

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om
-

sanering av Renen. Kostnader har tillkommit, vilka kommer att
finansieras av Naturvårdsverket
- konkurrensverket har avskrivit ärende om påstådda felaktigheter vid
upphandling för Smeakalles äng.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0334

Fördelning av tillfälligt stöd till
ensamkommande 2017 och 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. 300 000 kronor av 2017 års statsbidrag samt 250 000 kronor av 2018
års statsbidrag för tillfälligt stöd till ensamkommande betalas ut till
föreningen Agape Varberg, organisationsnummer 802511-8376.
Pengarna ska användas för att bidra till att täcka kostnader för
föreningens engagemang och aktiviteter under första halvåret 2018.
Därefter kommer inte mer pengar som kommunen eventuellt får i
statsbidrag i samma syfte, att betalas ut direkt till föreningen
2. en redovisning av hur Agape har använt pengarna ska översändas till
kommunen under hösten 2018
3. för budget 2018 tillföra barn- och utbildningsnämnden 300 000 kronor
av statsbidraget för tillfälligt stöd till ensamkommande för 2018
4. för budget 2018 tillföra socialnämnden 300 000 kronor av statsbidraget
för tillfälligt stöd till ensamkommande för 2018
5. ge kommunstyrelsen i uppdrag att, om det behövs, söka pengar från de
nya statsbidrag som avses fördelas under juni månad
6. Agape ska redovisa sin ekonomiska situation innan pengarna betalas ut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Ann-Charlotte Stenkil (M) Erland Linjer (M) och Micael Åkesson (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilssons (S), Harald Lagerstedt (C), Stefan Edlund (MP) och Ulla
Svensson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Ann-Charlotte Stenkil (M) Erland Linjer (M) och Micael Åkesson (M)
föreslår att
•

Justerandes signatur

uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att före ärendets fortsatta
handläggning göra en legalitetsprövning om föreslagna åtgärder ryms
inom den kommunala kompetensen. Denna bedömning ska utföras av
extern part – förslagsvis SKL’s juridiska avdelning
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en bedömning av föreningen Agapes ekonomiska och juridiska status,
även den utförd av extern part.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte Stenkil (M) med fleras
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning.
Ja-röst för bifall till Ann-Charlotte Stenkil (M) med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutande

Ja

Micael Åksson (M)

x

Erland Linjer (M)
Harald Lagerstedt
(C)
Stefan Edlund (MP)

x

Nej

x
x

Tobias Carlsson (L)

x

Kerstin Hurtig (KD)

x

Ulla Svensson (S)
Madeleine Bagge
(MP)
Turid Ravlo
Svensson (S)
Kent Norberg (S)

x
x
x
x

Andreas Feymark (-)
Jana Nilsson (S)
Ann-Charlotte
Stenkil (M)
Summa

Avstår

x
x
x
3

8

2

Beslut
Arbetsutskottet 29 maj 2018, § 263.
Initiativ Socialdemokraterna.

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2017 beslutade regeringen att fördela statliga medel via
Sveriges kommuner och landsting, SKL, under 2017 – 2018 för att stärka
kommunens möjligheter att låta ensamkommande unga som fortfarande
finns kvar i asylprocessen och som fyllt 18 år och som fortfarande väntar på
Justerandes signatur
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beslut om de får stanna i Sverige möjlighet att bo kvar i vistelsekommunen.
Statsbidraget innebar för Varbergs del att det betalades ut 1,7 miljoner
kronor i december månad 2017. Därtill fick kommunen 850 000 kronor för
2018.
Regeringen har under våren beslutat att tilldela de kommuner som använt
sig av de tidigare statsbidragen ytterligare totalt 200 miljoner kronor som
planeras att utbetalas i juni månad.
16 januari 2018 besluta kommunfullmäktige att hantera dessa medel på
följande sätt
• för budget 2017 tillföra barn- och utbildningsnämnden 1,2 miljoner
kronor
•

för budget 2017 tillföra socialnämnden 500 000 kronor avseende bidrag
till föreningar/organisationer i enlighet med reglemente

•

om socialnämnden inte fördelar 500 000 kronor under 2017, till
föreningar/organisationer, får nämnden disponera
resultatutjämningsreserven under 2018 för kostnader avseende bidrag
till föreningar/organisationer, utöver 1 %-regeln.

Syftet med beslutet var att för barn- och utbildningsnämndens del stärka
nämndens budget för de tillkommande kostnader för gymnasieutbildning
som de fått i och med att fler ungdomar stannat i kommunen. Syftet för
socialnämndens del var att bidraget skulle betalas ut till
föreningar/organisationer som på olika sätt engagerat sig i dessa
ungdomar. En del av detta engagemang handlar om att
föreningar/organisationer skapar olika aktiviteter för ungdomarna, en
annan del handlar om att familjer/enskilda eller föreningar ger enskilda
ungdomar möjlighet till ett boende.
Efter regeringens beslut under hösten 2017 bildades föreningen Agape som
arbetade för att hitta bostäder till ensamkommande ungdomar som fyllt 18
år och därmed inte längre var berättigade att bo i kommunens HVB hem.
Totalt har medlemmar i Agape haft cirka 25 ungdomar boende i sina hem
och föreningen har också hittat lägenheter till ungefär lika många
ungdomar till då behoven varit stora.
Under våren har socialnämnden beslutat att betala ut totalt 200 000
kronor till Varbergs handbollsklubb och till Varbergs församling för deras
engagemang i olika fritidsaktiviteter för ungdomarna. Socialnämnden har
däremot inte haft förutsättningar att betala ut medel till Agape, som också
ansökt om medel för sitt engagemang. Därför avser socialnämnden att
återbetala 300 000 kronor till kommunstyrelsen för vidare hantering.
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Behoven av stöd till föreningen Agape är stort och om fullmäktige tar beslut
att betala ut medel för det engagemang och de aktiviteter denna förening
har bör det ske innan sommaren.
För att hantera frågan inom denna tidsram läggs därför ett politiskt berett
förslag enligt förslag ovan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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