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Dnr KS 2015/0117

Information om kostnadsökning för ny simhall
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om status i projektet för ny simhall. För
närvarande pågår förberedande ombyggnationer i ishallen och i Veddige
simhall.
Rivningen av nuvarande simhall kommer att genomföras under september
och oktober. Samtidigt pågår granskning av kalkyler och ingående delar för
den nya simhallens byggande. Projektet konstaterar då
kostnadsavvikelser och behov av förändringar i förhållande till den
genomförda förstudien.
Information om detta kommer att lämnas till kommunfullmäktige i
september och förslag till beslut planeras till kommunfullmäktige i
november. För att projektets tidsplan inte ska förskjutas fortsätter det
pågående arbetet parallellt med att förslag till reviderat beslut arbetas
fram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2011/0212

Antagande av Detaljplan för del av Getakärr 2:1,
2:6, 2:7 och 2:9 - Östra Holmagärde
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. anta detaljplan för del av Getakärr 2:1, 2:6, 2:7 och 2:9 - Östra
Holmagärde, godkänd av byggnadsnämnden 21 juni 2018, § 202.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet omfattar mark söder om Värnamovägen, öster om
Holmagärde gård och väster om E6 och en mindre del norr om
Värnamovägen för naturmark till dagvattendamm, samt en del av
Värnamovägen avsedd för cirkulationsplats.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ett nytt industriområde
öster om Holmagärde gård. Planområdet ska angöras genom en ny
cirkulationsplats på väg 153 strax öster om Holmagärde gård. Området
utgör cirka 34 hektar kvartersmark med tillåten byggnadsarea på
60 procent av fastighetsarean. Exploateringen avser att möjliggöra för
utbyggnad av industri, kontor och verksamheter.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 augusti 2018, § 323.
Beslutsförslag 2 juli 2018.
Byggnadsnämnden 21 juni 2018, § 202.
Plankarta med planbestämmelser.
Illustrationskarta.
Plan- och genomförandebeskrivning.
Program för Holmagärde.
Miljökonsekvensbeskrivning.
Utredningar.
Granskningsutlåtande.

Övervägande
Det finns en stor efterfrågan på central industrimark i Varberg och marken i
anslutning till trafikplats E6/Värnamovägen har ett attraktivt läge och är
utpekat som framtida verksamhetsområde i den Fördjupade
översiktsplanen för stadsområdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunstyrelsen beslutade 23 oktober 2012, § 200, att godkänna
programförslag för industriområde öster om Holmagärde gård. Dåvarande
planeringskontoret beställde till en följd av planprogrammet senare
planläggning av det aktuella området.
Stadsbyggnadskontoret och samhällsutvecklingskontoret gör bedömningen
att planförslaget ska antas av kommunfullmäktige då det är av stort allmänt
intresse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/0522

Förstudie för byggnation av förskola på
området Stenen i Tvååker
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för
byggnation av förskola på området Stenen i Tvååker
2. godkänna en förstudiekostnad om 600 000 kronor och att denna
kostnad belastar barn- och utbildningsnämndens resultatreserv om
projektet inte genomförs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i augusti 2017 om behovsanalys
avseende förskola i delområde Bosgård/Tvååker för ersättning av Snickerns
förskola samt Centralskolan. Utifrån den underliggande behovsanalysen
har ett åtgärdsval tagits fram i samarbete mellan samhällsutvecklingskontoret och barn- och utbildningsförvaltningen.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår uppstart av förstudie enligt beslut i
barn- och utbildningsnämnden för byggnation av en förskola på området
Stenen i Tvååker. Detaljplan för första etappen på Stenen är antagen och
arbete med ändring i detaljplanen för att utöka utpekad tomt för förskolan
är påbörjad och förväntas bli klar och antags under kvartal 4 2018.
Uppdraget ska samrådas med de förvaltningar och bolag som berörs för att
möjliggöra inspel om tomtens förutsättningar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 augusti 2018, § 322.
Beslutsförslag 7 augusti 2018.
Barn- och utbildningsnämnden 6 november 2017, § 134.
Åtgärdsval avseende förskola i Tvååker 4 oktober 2017.
Fuktutredningsrapport Snickerns förskola.
Bilaga fuktutredningsrapport Snickerns förskola.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret bedömer att arbetet med att starta upp en
förstudie bör ske skyndsamt då det finns omfattande problematik i
nuvarande förskolelokaler. En fuktutredning har gjorts på nuvarande
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Snickerns förskola som visar på avsevärda förhöjda värden av
mikroorganismer och fukt i betongplatta, syllar och ytterväggar.
Nuvarande lokaler bör vara utflyttade vid årsskiftet 2019/2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Varbergs Fastighets AB
Servicenämnden
Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/0435

Köp av fastigheterna Spannarp 23:23, 21:20
med flera
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering
varigenom Varbergs kommun erhåller 58 hektar mark mot en
ersättning om 34,5 miljoner kronor
2. utöka 2019 års investeringsram för markinköp, objekt 31230, med 34,5
miljoner kronor
3. finansiering sker genom minskning av kommunens rörelsekapital.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S), Ann-Charlotte Stenkil (M), Kerstin Hurtig (KD) och
Harald Lagerstedt (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har sedan 2011 förvärvat cirka 40 hektar mark i
anslutning till Trafikplats Himle vid E6. I Fördjupad översiktsplan, FÖP, för
stadsområdet är området utpekat att fortsätta nyttjas för verksamheter. I
FÖPen utpekas även nya utbyggnadsområden för verksamheter.
Överenskommelsen innebär att kommunen köper ytterligare cirka 58
hektar mark som kan planeras och exploateras för verksamheter.
Avtalsförslaget omfattar fastigheterna Varberg Spannarp 23:23, 21:20, 19:5,
20:23, 18:7, 17:13 och 16:16.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 augusti 2018, § 328.
Beslutsförslag 6 augusti 2018.
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering inklusive kartbilaga.

Övervägande
Behovet av verksamhetsmark är stort och förslaget innebär att kommunen
kommer äga nästan 100 hektar mark för verksamheter i anslutning till
Trafikplats Himle vilket ger en långsiktigt god kapacitet för att erbjuda
mark för näringslivsetableringar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0280

Reviderad hemsjukvårdsöverenskommelse i
Halland
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, under
förutsättning att övriga kommuner i Halland fattar likalydande beslut,
1. godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland
att gälla från och med 1 januari 2019
2. godkänna reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för
hemsjukvård och hjälpmedel att gälla från och med 1 januari 2019
3. godkänna den politiska styrgruppens förslag till överenskommelse om
att ekonomisk ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell
för 2018-2019, daterat 21 december 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Region Halland och kommunerna enades under 2014 om en
överenskommelse för hemsjukvården i Halland. Överenskommelsen
innebar bland annat att kommunerna under 2015 från Region Halland
övertog ansvaret för hemsjukvården upp till och med sjuksköterske-,
fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeutsnivå, utifrån den så kallade
tröskelprincipen. I överenskommelsen om hemsjukvård från 2015 framgick
att överenskommelsen skulle utvärderas efter två år. Överenskommelsen
utvärderades av extern konsult under våren 2017. Utvärderingen var
överlag positiv till överenskommelsen, men identifierade flera
förbättringsområden.
I juni 2017 tog Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
beslut om att en revidering skulle genomföras av
hemsjukvårdsöverenskommelsen utifrån utvärderingens slutsatser.
Den reviderade överenskommelsen innebär bland annat att
• definition av hemsjukvård i Halland har flyttats från Kommunernas
uppdrag till inledningen
• avsnittet avseende Införandet (tidigare kapitel 3) har strukits
• avsnittet avseende Informationsskyldighet har skrivits om i sin
helhet
• förtydligande har gjorts avseende att hemsjukvård omfattar ordinärt
boende
• kommunernas och regionens uppdrag har skrivits om i sin helhet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 augusti 2018, § 334.
Beslutsförslag 3 juli 2018.
Socialnämnden 21 juni 2018, § 95.
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 27 april, § 29.
Överenskommelse om hemsjukvården i Halland.
Slutrapport Framtidens hemsjukvård.
Förslag till nytt reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård
och hjälpmedel.
Politiska styrgruppens beslut, 7 februari 2018.
Förslag till ersättningsmodell för 2018-2019, 21 december 2017.

Övervägande
Varbergs kommun har varit delaktig i framtagandet av ny
överenskommelse, nytt reglemente samt ersättningsmodell. Även
socialnämnden ställer sig bakom förslaget. Kommunkansliet gör därmed
bedömningen att föreslagna beslut bör fattas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/0280

Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar
mellan huvudmännen vid utskrivning från
slutenvård
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, under
förutsättning att övriga kommuner i Halland fattar likalydande beslut,
1. godkänna den politiska styrgruppens förslag att betalningsansvaret
mellan huvudmännen i samband med utskrivning från slutenvård
fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande regler och rutiner
(2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
tills ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst till och
med 31 oktober 2018
2. godkänna den politiska styrgruppens förslag att betalningsansvaret för
kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 2017 års
fakturering, då data och uppföljning i enlighet med
övergångsbestämmelse inte kan hämtas från IT-stödet Life Care.
Respektive kommun erlägger månatligen en tolftedel av det belopp som
fakturerades för hela 2017 till Region Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
(2017:612) trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård. Enligt den nya lagstiftningen ska huvudmännen fastställa
gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt den nya lagen och ingå
överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens
betalningsansvar, samt vilka belopp som ska betalas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 augusti 2018, § 335.
Beslutsförslag 5 juli 2018.
Socialnämnden 21 juni 2018, § 96.
Skrivelse från Region Halland 22 maj 2018, inklusive den politiska
styrgruppens beslut och riktlinje.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Övervägande
Varbergs kommun har varit delaktig i framtagandet av tillfällig
överenskommelse gällande betalningsansvar vid utskrivning från
slutenvård. Även socialnämnden ställer sig bakom förslaget.
Kommunkansliet gör därmed bedömningen att föreslagna beslut bör fattas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/0280

Överenskommelse om trygg och effektiv
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, under
förutsättning att övriga kommuner i Halland fattar likalydande beslut,
1. godkänna den politiska styrgruppens förslag om Överenskommelse om
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
Halland, som ska gälla från och med 1 november 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
(2017:612) trädde i kraft 1 januari 2018. Region Halland och kommunerna i
Halland har, inom ramen för projektet Trygg och effektiv utskrivning från
slutenvården, arbetat med att ta fram en ny process för utskrivning från
slutenvården, med utgångspunkt i att säkerställa god, säker vård och jämlik
vård, som patienten upplever som trygg. Arbetet har resulterat i en riktlinje
för att säkerställa processen och en överenskommelse kring ansvar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 augusti 2018, § 336.
Beslutsförslag 5 juli 2018.
Skrivelse från Region Halland 22 maj 2018, inklusive överenskommelse om
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland.

Övervägande
Varbergs kommun har varit delaktig i framtagandet av tillfällig
överenskommelse gällande trygg och effektiv utskrivning från slutenvård.
Även socialnämnden ställer sig bakom förslaget. Kommunkansliet gör
därmed bedömningen att föreslaget beslut bör fattas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0416

Nytt rondellnamn vid korsningen
Träslövsvägen/Österängsvägen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. till nytt namn på cirkulationsplats vid korsningen
Träslövsvägen/Österängsvägen fastställa Bolmenrondellen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av ny rondell vid korsningen Träslövsvägen/Österängsvägen
föreslås att rondellen namnsätts till Bolmenrondellen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 augusti 2018, § 329.
Beslutsförslag 5 juli 2018.
Kultur- och fritidsnämnden 20 juni 2018, § 96.
Karta.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och tillstyrkt
namnförslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2018/0417

Nytt rondellnamn vid korsningen
Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. till nytt namn på cirkulationsplats vid korsningen
Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan fastställa
Oskardalsrondellen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av ny rondell vid korsningen
Magasinsgatan/Trädlyckevägen/Sveagatan föreslås att rondellen namnsätts
till Oskardalsrondellen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 augusti 2018, § 330.
Beslutsförslag 5 juli 2018.
Kultur- och fritidsnämnden 20 juni 2018, § 95.
Karta.

Övervägande
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och tillstyrkt
namnförslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0409

Borgensförbindelse Kommuninvest
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Varbergs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den
7 maj 1993, Borgensförbindelsen, vari Varbergs kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s (publ)(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt
att Kommuninvest äger företräda Varbergs kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer
2. Varbergs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Varbergs kommun 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller
3. Varbergs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Varbergs kommun 22 juni 2011, vari Varbergs kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller
4. utse kommunstyrelsens ordförande och ekonomidirektören att för
kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av
detta beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan
1993.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Varbergs kommun utfärdade sin borgensförbindelse 7
maj 1993 och har bekräftat densamma genom beslut av
kommunfullmäktige 20 oktober 2009.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot
långivarna.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats
genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Varbergs
kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med
hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i
föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Varbergs
kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett
beslut i kommunfullmäktige, som bekräftar att borgensförbindelsen
alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Även dessa
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i föreningen samt av stor
vikt för Kommuninvests verksamhet. Varbergs kommun undertecknade
regressavtalet 22 juni 2011 och garantiavtalet 22 juni 2011. Även dessa avtal
riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför bekräftas i enlighet med
vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 augusti 2018, § 352.
Beslutsförslag 6 juli 2018.
Bilaga med regressavtal, garantiavtal samt borgensförbindelse vilka med
ovanstående beslut kommer att förlängas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0331

Ansökan om förlängd borgen, Tvååkers IF
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. ersätta befintlig borgen på totalt 600 000 kronor från beslut i
kommunfullmäktige 26 februari 2013, § 21, med ett nytt borgensbeslut
för propieborgen på 315 000 kronor
2. Tvååkers IF ska amortera lånen med minst 60 000 kronor per år
3. borgensåtagandet gäller till och med 30 april 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har tidigare beslutat om borgensåtagande till Tvååkers
IF, kommunfullmäktige 26 februari 2013, § 21, med 600 000 kronor.
Tvååkers IF har 19 april 2018 kommit in med ansökan om förlängning av
nuvarande kommunala borgen till ett totalt borgensåtagande på
315 000 kronor.
Bakgrunden till den ursprungliga borgen var att Varbergs kommun under
2012 anlagt en elvamannaplan med konstgräs, men för att tillgodose ett
större behov av planer så valde föreningen med bidrag av bland annat
Sparbanksstiftelsen att anlägga en sjumannaplan. En investering som
beräknades kosta 2,6 miljoner kronor. Föreningen har haft ett lån i
Varbergs sparbank med en amorteringsplan på 10 år och skulden är efter en
löpande amortering nere i 300 000 kronor per 30 juni 2018.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 augusti 2018, § 351.
Beslutsförslag 4 juli 2018.
Skrivelse från Tvååkers IF 19 april 2018.

Övervägande
Tvååkers IF har god ekonomi med ett överskott 2017 på 80 000 kronor.
Föreningen har amorterat ner tidigare lån med 60 000 kronor per år och
låneskulden var 31 december 2017, 330 000 kronor och 30 juni 2018,
300 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0226

Överenskommelse om kommun- och
regionledningsforum
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum att
gälla från och med 1 januari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nuvarande överenskommelse om kommunberedningen utarbetades inför
regionbildningen 2011. Överenskommelsen har sedan dess reviderats i
några formella delar i samband med innevarande mandatperiods inledning
år 2015.
Kommunberedningen diskuterade beredningens funktion och uppdrag i
samband med sina utvecklingsdagar i januari 2018 och kom då fram till att
överenskommelsen skulle omarbetas för att bättre återspegla det uppdrag
ett sådant regionövergripande forum bör ha. Kommunberedningen kom
också fram till att en överenskommelse som tas av länets kommuner och
Region Halland ska kompletteras med en intern arbetsordning.
Kommunberedningen lämnade uppdrag till en arbetsgrupp att utarbeta
förslag till ny överenskommelse och underlag till en intern arbetsordning.
Förslaget har presenterats för kommunberedningen som tidigare under
våren beslutade att skicka det för ställningstagande till respektive kommun
och Region Halland.
Den uppdaterade överenskommelsen innebär bland annat:
• En ny syftesformulering har utarbetats som innebär att;
• Kommun- och regionledningsforumets arbete syftar till att bidra till
goda utvecklingsmöjligheter för invånarna i Halland.
• Forumet är en arena som bidrar till att skapa tillit och öppenhet
mellan parterna för ett gott samarbetsklimat i Halland.
• Ett klargörande av gränserna mellan för Halland viktiga strategiska
frågor och rena taktiska/operativa frågor.

Justerandes signatur

•

Tydliggörande av konstruktionen kring gemensamma politiska
styrgrupper.

•

Ett nytt förslag till namn som bättre speglar forumets uppdrag.
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 augusti 2018, § 326.
Beslutsförslag 19 juni 2018.
Skrivelse från Region Halland.
Överenskommelse om kommun- och regionsledningsforum.

Övervägande
Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige för egen del godkänner
överenskommelsen om kommun- och regionledningsforum.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0379

Inbjudan till medlemskap i Greater Copenhagen
& Skåne Committee
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Varbergs kommun blir medlem i Greater Copenhagen & Skåne
Committee
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Region Halland har uppmärksammat behovet av att ingå i strategiska
allianser, nätverk och samarbeten både nationellt och internationellt.
Därför föreslås att Region Halland och de halländska kommunerna blir
medlemmar i Greater Copenhagen & Skåne Committee från 1 januari 2019.
Greater Copenhagen & Skåne Committee har främst samarbete inom tre
områden:
• Internationellt varumärke – geografiskt omfattas för närvarande
Skåne, Region Hovedstaden och Region Sjælland.
• Näringspolitiskt partnerskap
• Politiskt samarbete
Dessutom görs insatser inom ett antal andra områden.
Arbetet leds av en politisk styrelse varav nio ledamöter från Danmark och
nio från Sverige. Region Halland får en av styrelseposterna vid
medlemskap. Region Halland står för medlemsavgiften, inga avgifter
kommer att belasta kommunerna. Medlemskapet förpliktigar inte
kommunen att delta, men det finns möjligheter att delta i projekt och
aktiviteter.
Förutsättning för medlemskap är att samtliga kommuner och Region
Halland fattar beslut om medlemskap.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 augusti 2018, § 333.
Beslutsförslag 26 juni 2018.
Skrivelse från Region Halland 20 juni 2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-08-28

21

Övervägande
I Internationell Policy för Varbergs kommun, antagen av
kommunfullmäktige 15 mars 2011, § 53, anges att kommunen ska ingå i
relevanta internationella nätverk och vara aktiva i sökandet efter
samarbetspartners. Medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committee
svarar väl upp på det målet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Region Halland
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Dnr KS 2018/0434

Rökfria zoner på badplatser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att undersöka och komma
med förslag på hur rökfria zoner kan införas på alla offentliga
badplatser
2. förslag ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast oktober 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Qvist (S), Tobias Carlsson (L) och Ann-Charlotte Stenkil (M)
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Rökfria miljöer minskar den sociala acceptansen för att röka, vilket är
viktigt när det gäller att stärka ungdomar så att de inte börjar röka.
Det är viktigt att vårda badet inte minst genom att ingen fimpar i träet
eller kastar fimpar i vattnet. Fimpen är ett farligt litet skräp. I filtret fastnar
tobakens farliga ämnen - ämnen som även är farliga för miljön.
Cigarrettfiltret är gjort av ett slags plast – cellulosaacetat. Naturen kan inte
bryta ned plast helt, utan den bryts ned till mindre och mindre bitar, så
kallad mikroplast som kan tränga in i de marina djurens celler och
vävnader. Nedskräpningen kostar samhället stora pengar. Det är dessutom
konstaterat att ”skräp föder skräp”. Människan uppfattar det helt enkelt
som att det är okej att slänga skräp på en plats som är nedskräpad med risk
att man förlorar respekten för platsen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 augusti 2018, § 338.
Initiativ från Moderaterna och Liberalerna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

KSF;kansliet
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Dnr KS 2018/0340

Svar på uppdrag om rapportering av
nämndernas jämställdhetsarbete
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna redovisning av uppdrag om att förbättra tydligheten och
strukturen i instruktionerna för kommande återrapportering och att
nämnderna även ska redovisa hur de ska utveckla arbetet med
jämställdhet och hur arbetet mot diskriminering fungerar,
kommunstyrelsen 29 november 2016, § 247, och anse det som slutfört.
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att återkomma med förslag
på hur rapporteringen ska hanteras i ordinarie struktur framöver.
Förslaget ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast
oktober 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beslutsordning
Arbetsutskottet 21 augusti 2018, § 344.
Beslutsförslag 13 augusti 2018.
Sammanfattning av Varbergs kommuns nämnders jämställdhets- och
mångfaldsarbete utifrån ett externt perspektiv 21 augusti 2018.
Komplettering av information, miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 juni
2018.
Jämställdhetsbokslut 2017, kultur- och fritidsnämnden.
Jämställdhetsbokslut 2017, barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen 29 november 2016, § 247.
Strategi för ett jämställt Halland 2017-2020, länsstyrelsen Halland.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har upprättat en policy för främjande av jämställdhet
och mångfald i arbetslivet som innefattar visions-, jämställdhets- och
mångfaldsaspekter. Mångfaldspolicyn med tillhörande mångfaldsplan
syftar till att skapa en struktur och ett systematiskt arbete för jämställdhetoch mångfaldsfrågor inom Varbergs kommun. Mångfaldspolicyn antogs av
kommunfullmäktige i juni 2012. Utifrån den kommunövergripande policyn
arbetar respektive förvaltning fram en egen mångfaldsplan som anger de

Justerandes signatur
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aktiviteter som ska genomföras under året för att nå de kommungemensamma målen i mångfaldspolicyn.
Varbergs kommuns roll som arbetsgivare följs upp av personalkontoret på
kommunstyrelsens förvaltning och rapporteras separat.
Kommunfullmäktige har i budget för 2015 gett nämnderna i uppdrag att
synliggöra pågående jämställdhetsarbete och arbete mot diskriminering.
Sammanfattning av Varbergs kommuns nämnders jämställdhets- och
mångfaldsarbete utifrån ett externt perspektiv sammanfattar hur Varbergs
kommuns nämnder beskriver sitt arbete med jämställdhet ur ett externt
perspektiv, mot invånare, företag, kunder, brukare etcetera.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 13 augusti 2018.
Sammanfattning av Varbergs kommuns nämnders jämställdhets- och
mångfaldsarbete utifrån ett externt perspektiv 21 augusti 2018.
Komplettering av information, miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 juni
2018.
Jämställdhetsbokslut 2017, kultur- och fritidsnämnden.
Jämställdhetsbokslut 2017, barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen 29 november 2016, § 247.
Strategi för ett jämställt Halland 2017-2020, länsstyrelsen Halland.

Övervägande
Ambitionsnivån i arbetet och återrapportering av detsamma rörande
jämställdhet och diskriminering ur det externa perspektivet skiljer sig
markant åt mellan de olika nämnderna i Varbergs kommun. Det behövs en
betydligt tydligare ledning och samordning av arbetet och rapporteringen
av detsamma.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0366

Svar på remiss om rekommendation om stärkt
samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas
genom vaccination
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 17 augusti 2018 över Förslag till Rådets
rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan
förebyggas genom vaccination.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialdepartementet har till Varbergs kommun remitterat EUkommissionens förslag till Rådets rekommendation till stärkt samarbete
mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination.
Ojämn vaccinationstäckning inom EU har lett till utbrott av sjukdomar och
dödsfall som skulle undvikits med tillräcklig vaccination. Med anledning av
det, föreslår EU-kommissionen ett utökat samarbete mot sjukdomar som
kan förebyggas genom vaccination.
Medlemsstaterna rekommenderas att vidta ett antal åtgärder i syfte att öka
vaccinationstäckningen och ge alla medborgare tillgång till vaccin.
Förslaget syftar också till att stärka samarbetet och samordningen mellan
medlemsländerna, näringsliv och andra relevanta aktörer för att öka
vaccinationstäckningen, anpassning av vaccinationsscheman, främja
acceptans av vaccination, stödja forskning och utveckling och stärka
tillgång till vaccin.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 28 augusti 2018, § 354.
Beslutsförslag 17 augusti 2018.
Remiss - Förslag till Rådets rekommendation om stärkt samarbete mot
sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination (COM (2018) 244 final).
Yttrande till Socialdepartementet, 17 augusti 2018.

Övervägande
I samråd med socialförvaltningen, kommunhälsan och skolhälsovården
föreslås följande yttrande:
Justerandes signatur
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Varbergs kommun stödjer EU-kommissionens förslag och de
rekommendationer som föreslås med följande påpekanden;
Den kommunala kompetensen och ansvaret bör tas tillvara i syfte att nå de
grupper som särskilt anges i förslaget; barn, äldre och andra särskilt
utsatta. Kommunen kan också vara en aktör vid informationsinsatser.
Punkt 21 uppmanar medlemsstaterna att se till att alla vårdanställda är
tillräckligt vaccinerade. Arbetsgivaransvaret behöver konkretiseras och
förtydligas.
De tidsramar som anges i förslaget uppfattas som snäva.
Utökat uppdrag till kommunerna innebär behov av utökade resurser.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Socialdepartementet
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Dnr KS 2017/0322

Svar på motion från Erik Hellsborn (SD) om att
tillåta cykling runt fästningen utanför
badsäsongen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avstyrka motionen med hänvisning till pågående arbete och utredning
inom hamn- och gatuförvaltningen gällande regler för cykling längs
Strandpromenaden och i anslutning till fästningen samt
Fästningsbadet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har inkommit med motion om att tillåta cykling runt
fästningen utanför badsäsongen. Idag råder förbud mot cykling på
Strandpromenaden, från Kallbadhuset till Södra fästningshörnan.
Motionären menar att förbudet mot cykling på Strandpromenaden förvisso
är befogat under badsäsongen, då många människor rör sig till fots längs
Strandpromenaden, men att förbudet inte bör gälla även utanför badsäsong
då betydligt färre promenerar på den aktuella sträckan. Med anledning av
detta föreslår motionären kommunfullmäktige besluta att förbudet mot
cykling längs Strandpromenaden, sträckan Kallbadhuset-Södra
Fästningshörnan, begränsas till perioden 1 maj-30 september.
I ärendet har hamn- och gatunämnden yttrat sig.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 14 augusti 2018.
Beslutsförslag 27 juni 2018.
Hamn- och gatunämnden 18 juni § 81.
Kommunfullmäktige 25 april 2018, § 58; Kommunfullmäktige beslutar
remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 24 april 2017.

Övervägande
Frågan om cykelförbudet längs Strandpromenaden har aktualiserats i
samband med byggnationen av Fästningsbadet. När Fästningsbadet är
färdigställt är det troligt att många besökare och badande kommer att vilja
ta sig till och från badet med cykel, och flödet av besökare och trafik i
Justerandes signatur
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området kommer troligen att öka. Samhällsutvecklingskontoret anser, i
likhet med hamn- och gatunämnden, att i motsats till vad motionären
framför att en anpassning av cykelförbudet är särskilt aktuell under
badsäsongen, då behovet hos besökare och badande är som störst, snarare
än utanför badsäsongen.
Då det redan pågår arbete på hamn- och gatuförvaltningen med att i
enlighet med gällande detaljplan möjliggöra att cykling kan ske på gåendes
villkor, anser samhällsutvecklingskontoret att detta arbete bör fortsätta.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår därmed att avstyrka motionen med
hänvisning till pågående arbete och utredning inom hamn- och
gatuförvaltningen gällande regler för cykling längs Strandpromenaden och i
anslutning till fästningen samt Fästningsbadet, i enlighet med hamn- och
gatunämndens yttrande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Ks § 176

Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
-

godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 26 juni – 28
augusti 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2018/0015-13
Markförvaltarens delegeringsbeslut 4 maj 2018 om nyttjanderättsavtal,
Värö-Backa 1:31.
Dnr KS 2017/0265-10
Markförvaltarens delegeringsbeslut 12 juni 2018 om uppsägning av
arrendeupplåtelse avseende mark för redskapsbod i Träslövsläges hamn för
villkorsändring.
Dnr KS 2018/0015-14
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 21 juni 2018 om
nyttjanderättsavtal, mark för bodetablering inom Getakärr 6:44.
Dnr KS 2018/0014-6
Markförvaltarens delegeringsbeslut 20 juni 2018 om överlåtelse av
arrenderätt, del av fastigheten Rolfstorp 16:1.
Dnr KS 2018/0014-7
Markförvaltarens delegeringsbeslut 28 juni 2018 om överlåtelse av
arrenderätt inom del av fastigheten Nygård 1:2.
Dnr KS 2018/0014-8
Markförvaltarens delegeringsbeslut 10 juli 2018 om överlåtelse av
arrenderätt, del av fastigheten Skällåkra 2:1.
Dnr KS 2018/0014-10
Markförvaltarens delegeringsbeslut 14 augusti 2018 om överlåtelse av
arrenderätt inom del av Getakärr 5:147.
Dnr KS 2018/0014-13
Markförvaltarens delegeringsbeslut 15 augusti 2018 om överlåtelse av
arrenderätt, Spannarp 13:54.
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Dnr KS 2018/0014-14
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 20 augusti 2018 om överlåtelse
av andel av arrenderätt inom Nygård 1:2.
Dnr KS 2018/0015-15
Markförvaltarens delegeringsbeslut 4 juli 2018 om nyttjanderättsavtal inom
del av fastigheten Getakärr 2:21.
Dnr KS 2018/0005-90
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 20 juni 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för ombyggnad av verksamhet med stödmurar,
Tvååker 24:2.
Dnr KS 2018/0005-91
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 20 juni 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av enbostadshus,
eldstad på fastigheten Torpa-Kärra 8:335.
Dnr KS 2018/0005-92
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 20 juni 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för plank inom fastigheten Fastarp 1:213, Tvååker.
Dnr KS 2018/0005-93
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 20 juni 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för mur/plan och marklov inom fastigheten Bua
10:286.
Dnr KS 2018/0005-94
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 20 juni 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Österby 1;20 i
Kungsäter.
Dnr KS 2018/0005-95
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 20 juni 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för ombyggnad på fastigheten Veddige 6:8 till ändrad
användning för gym, parkeringsplatser, skylt och rivning av del av byggnad.
Dnr KS 2018/0005-96
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 20 juni 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med
komplementbyggnad och eldstad inom fastigheten Skällinge 1:120.
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Dnr KS 2018/0005-101
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 27 juni 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för mur/plank i fastighetsgräns inom fastigheten Bua
10:280.
Dnr KS 2018/0005-104
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 2 juli 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för ändrad användning av stall till bostad, garage och
fasadändring inom fastig¬heten Träslöv 17:17.
Dnr KS 2018/0005-105
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 2 juli 2018 om yttrande över
ansökan om rivningslov och nybyggnad av fritidshus inom fastigheten
Träslöv 24:1.
Dnr KS 2018/0005-106
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 3 juli 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhet, lagerlokal/förråd inom
fastigheten Getakärr 9:1.
Dnr KS 2018/0005-111
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 5 juli 2018 om yttrande över
ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten
Träslöv 4:3.
Dnr KS 2018/0005-112
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 5 juli 2018 om yttrande över
ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillfällig kontorspaviljong på
fastigheten Getakärr 2:23 och parkeringsplats inom fastigheten Fäljen 1.
Dnr KS 2018/0005-133
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 7 augusti 2018 om yttrande
över ansökan om nybyggnad av verksamhet för simhall/badanläggning
inom fastigheterna Getakärr 2:21 och 4:1 på område Håsten.
Dnr KS 2018/0005-134
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 7 augusti 2018 om yttrande
över tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar på fastigheten
Getakärr 7:2.
Dnr KS 2018/0005-135
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 8 augusti 2018 om yttrande
över ansökan för nybyggnad av snabbtvätt och skyltar inom fastigheten
Hajen 12.
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Dnr KS 2018/0005-136
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 8 augusti 2018 om yttrande
över ansökan om bygglov för flaggstänger inom fastigheten Hajen 7.
Dnr KS 2018/0005-137
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 9 augusti 2018 om yttrande
över ansökan om bygglov för skyltar inom fastigheten Apelvikshöjd 3.
Dnr KS 2018/0005-138
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 9 augusti 2018 om yttrande
över ansökan om rivningslov och bygglov för transformatorstation inom
fastigheten Spannarp 13:55.
Dnr KS 2018/0005-139
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 9 augusti 2018 om yttrande
över ansökan om tillbyggnad av tvåbostadshus inom fastigheten Fastarp
2:93.
Dnr KS 2018/0005-142
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 9 augusti 2018 om yttrande
över ansökan om tillbyggnad av verksamhet, plank och skylt inom
fastigheten Tvååkers-Ås 2:68.
Dnr KS 2018/0005-143
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 9 augusti 2018 om yttrande
över ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheten
Grimeton 9:13.
Dnr KS 2018/0005-144
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 9 augusti 2018 om yttrande
över ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten
Spannarp 11:47.
Dnr KS 2018/0005-148
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 17 augusti 2018 om yttrande
över ansökan om bygglov för ny transformatorstation och rivningslov för
befintlig inom fastigheten Trönninge 7:47.
Dnr KS 0018/0005-149
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 17 augusti 2018 om yttrande
över ansökan om tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av
komplementbyggnad inom Träslöv 9:30.
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Dnr KS 2018/0387-1
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförandes delegeringsbeslut 27
juni 2018 om tillsättande av förvaltningschef för förskole- och
grundskoleförvaltningen.
Dnr KS 2018/0407-1
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 5 juli 2018 om avtal om
nyttjande av befintlig parkering inom del av fastigheten Getakärr 2:50 för
korttidsparkering till förmån för förskolans verksamhet inom fastigheten
Visiret 1.
Dnr KS 2018/0079-9
Kanslichefens delegeringsbeslut 5 juli 2018 om svar på reviderat förslag till
avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering för Halmstads kommun.
Dnr KS 2018/0382-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut 5 juli 2018 om svar på
EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa
plastprodukters inverkan på miljön.
Dnr KS 2018/0406-1
Ekonomidirektörens delegeringsbeslut 5 juli 2018 om ekonomikontorets
delegeringsärenden 2018.
Dnr KS 2018/0054-2
Kommunekologens delegeringsbeslut 11 juli 2018 om bidrag till
elfiskeundersökningar i Himleåns vattensystem.
Dnr KS 2018/0428-5
Tf. kommundirektörens delegeringsbeslut 25 juli 2018 om totalt
eldningsförbud i Varbergs kommun.
Dnr KS 2018/0041-5
Upphandlingschefens delegeringsbeslut 2 augusti 2018 om
upphandlingsavdelningens delegeringsärenden maj och
juni 2018.
Dnr KS 2018/0428-6
Kommundirektörens delegeringsbeslut 13 augusti 2018 om ändring av
eldningsförbud i Varbergs kommun.
Dnr KS 2018/0428-7
Kommundirektörens delegeringsbeslut 20 augusti 2018 om upphävande av
eldningsförbud i Varbergs kommun.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni och 26 juni 2018.
Kommunstyrelsens personalutskott 18 juni 2018.
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Ks § 177

Meddelanden
Kommunstyrelsen beslutar
-

godkänna redovisning av meddelande för perioden 26 juni – 28 augusti
2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2018/0334-17
Skrivelse från Navet 3 augusti 2018 om situationen för de ensamkommande
flyktingbarnen.
Dnr KS 2018/0002-76
Handlingsplan Agenda 2030 från Finansdepartementet.
Dnr KS 2018/0294-3
Arrendekontrakt mellan Varbergs kommun och Sunvära sportklubb.
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