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§ 30

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna ändring i dagordning enligt följande
− extra ärende, Information från kommunstyrelsens förvaltning,
tillkommer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens dagordning för sammanträdet 25 februari 2020 ändras
enligt ovanstående beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2019/0413

Taxa för kommunal hemsjukvård
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. fastställa taxa för kommunal hemsjukvård 2020 enligt följande
− inskriven i kommunal hemsjukvård: 300 kr/påbörjad månad
− enstaka hembesök av legitimerad personal: 300 kr/påbörjad månad
− avgiften ingår i det högkostnadsskydd kommunen tillämpar för
insatser enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) samt enligt
17 kap. 8 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
− avgiften justeras från 2021 årligen till 0,634 % av prisbasbeloppet
enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Avgiften avrundas till
närmsta hela krontal
2. taxan gäller från 1 april 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Linjer (M) föreslår bifall till beslutsförslag daterat 10 februari 2020.
Jana Nilsson (S) och Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till beslutsförslag
daterat 10 februari 2020 med tillägget att avgift inte ska tas ut av personer
från 85 års ålder.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Erland Linjers (M) förslag och finner det
bifallet.
Ordförande ställer proposition på Jana Nilssons (S) och Erik Hellsborns
(SD) tilläggsyrkande och konstaterar att det avslås.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 19 september 2019, § 155, att föreslå en avgift
från 1 januari 2020 för den hemsjukvård kommunen ger i ordinärt boende.
Kommunfullmäktige beslutade 12 november 2019 att återremittera ärendet
till socialnämnden, för tydliggörande av vilka konsekvenser det kan
innebära för de personer som omfattas av den ny avgiften.
De effekter som förslaget innebär för den enskilde och de möjligheter
och/eller begränsningar kommunen har när det gäller att införa en avgift
för den kommunala hemsjukvården har utretts. Utifrån det som
Justerandes signatur
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framkommit i utredningen, föreslår socialnämnden att avgiften införs enligt
tidigare förslag, med en justering av datum när den införs.
Taxeförslaget innebär att från 1 april 2020 införs en avgift för målgruppen
med insatser av hemsjukvård i ordinärt boende och tas ut enligt följande:
1. inskriven i kommunal hemsjukvård: 300 kr/påbörjad månad
2. enstaka hembesök av leg. personal: 300 kr/påbörjad månad
3. avgiften ingår i det högkostnadsskydd kommunen tillämpar för insatser
enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) samt enligt 17 kap. 8 §
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
4. avgiften justeras från 2021 årligen till 0,634 % av prisbasbeloppet enligt
socialförsäkringsbalken (2010:110). Avgiften avrundas till närmsta hela
krontal.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 25 februari 2020, § 72.
Beslutsförslag 10 februari 2020.
Socialnämnden 12 december 2019, § 206.
Kommunfullmäktige 12 november 2019, § 190.
Utredning- Taxa avgift för kommunal hemsjukvård.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2020/0069

Årsredovisning 2019 - Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt rapporter avseende
kommunstyrelsens verksamhet januari till december 2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 25 februari 2020, § 71.
Beslutsförslag 31 januari 2020.
Årsredovisning 2019 – Kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på
kommunstyrelsens förvaltning
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Dnr KS 2019/0294

Mål och inriktning 2020-2023 Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta Alliansens förslag till mål och inriktning 2020-2023 för
kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med följande
ändring gällande resultatindikatorer under målområde Hållbarhet:
1/Andelen upphandlingar med krav på social hänsyn.
Ökning.
Årligen.
Egen uppföljning och utvärdering.
2/Utveckla samverkan med civilsamhället genom till exempel IOP, idéburet
offentligt partnerskap.
Ökning.
Årligen.
Egen uppföljning och utvärdering.
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har en styrmodell som anger hur fullmäktige och
nämnder ska arbeta med mål, ekonomi, kvalitet och uppföljning, vilken
antogs av kommunfullmäktige i december 2018.
Styrmodellen bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att
fullmäktige vid varje ny mandatperiod beslutar om strategiska målområden
och prioriterade mål som anger den politiska viljeinriktningen för
kommunkoncernen som helhet den kommande fyraårsperioden.
Utgångspunkten är kommunens gemensamma vision om Varberg som
Västkustens kreativa mittpunkt.
Utifrån de gemensamma strategiska målområdena och prioriterade målen
samt grunduppdraget beslutar varje nämnd och bolag om egna mål som ska
bidra till utveckling och måluppfyllelse. Målen ska tillsammans med ett
urval resultatindikatorer presenteras i ett sammanhållet mål- och
Justerandes signatur
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inriktningsdokument för nämnden. Den 25 juni beslutade
kommunstyrelsen om de nämndsmål som ska gälla under perioden 20202023. Under hösten har ytterligare underlag i form av resultatindikatorer
utarbetats och sammanfogas nu tillsammans med de redan beslutade
nämndsmålen till ett sammanhållet mål- och inriktningsdokument för
kommunstyrelsen för perioden 2020-2023.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 4 februari 2020, § 49.
Alliansens förslag till mål och inriktning 2020-2023 Kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur
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Dnr KS 2019/0410

Översyn av kommunala bidragsbestämmelser
2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. fastställa Kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och
fritidsverksamhet 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Morgan Börjesson (KD) avstår från att delta i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Erik Hellsborn (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med följande
ändringar: punkt 3 på sidan 7 ska strykas och under punkt 2 på sidan 2 ska
definierad könstillhörighet tas bort och ersättas av politisk tillhörighet.
Lena Språng (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 28 januari 2020 för
komplettering av underlag. Kommunala bidragsbestämmelser för kulturoch fritidsområdet revideras årligen. Årets revidering innefattar en översyn
enligt följande:
Stimulansbidrag för insatser kring jämställdhet och projektbidrag för
integrationsfrämjande insatser
• Bidragen har slagits ihop till stimulansbidrag för insatser kring en
hållbar utveckling enligt nämndbeslut 2019. Syftet är att ge
föreningar i Varbergs kommun ekonomisk möjlighet att arbeta mot
FN:s 17 Globala mål i Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Målet
med bidraget är att uppnå en socialt, ekonomisk och ekologisk
hållbar föreningsverksamhet där kommunens resurser kommer alla
kommuninvånare till del.
Startbidrag

Justerandes signatur
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•

Under villkor har punkten ”Bidraget kan sökas inom 6 månader från
datum för föreningens konstituerande möte” lagts till enligt
nämndbeslut 2018.
Föreningsstöd inom idrotts- och fritidsområdet
• Under särskilda bestämmelser har punkten ”Barn ska ha rätt att
själva definiera sin könstillhörighet inom barnidrotten i Varbergs
kommun och utifrån detta delta i det pojk- eller flicklag som de
önskar” lagts till enligt nämndbeslut 2018.
Allmänna bestämmelser
• I enlighet med den nya punkten under föreningsstöd inom idrottsoch fritidsområdet har det i punkt 2 lagts till ”eller definierad
könstillhörighet”.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 februari 2020, § 60.
Beslutsförslag 30 januari 2020.
Kommunstyrelsen 28 januari 2020, § 3.
2020 Kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden 28 augusti 2019, § 115.

Övervägande
Efter kommunstyrelsens återremiss har följande ändringar gjorts;
• orden ”ungdom” och ”ungdomsidrott” har tagits bort från sidan 7,
punkt 3
• sidan 6 har ändrats till ”Utdelning sker på nationaldagen den 6 juni”
istället för ”Utdelning sker på kultur- och fritidsnämndens årligen
återkommande spridningskonferens kring jämställdhet”. Detta med
anledning av att det fortsättningsvis inte kommer att vara en årligen
återkommande jämställdhetskonferens.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Varberg 2020-02-25
Reservation mot punkt 7 på Kommunstyrelsen i Varbergs sammanträde
2020-02-25: ”Översyn” av kommunala bidragsbestämmelser 2020”
Sverigedemokraterna motsätter sig ändringarna på sidorna 2 och 7, om
definierad könstillhörighet. Medan vi förstår att det finns en god,
inkluderande tanke bakom dessa förändringar, anser vi att de riskerar
göra mer skada än nytta. Unga som mår dåligt förtjänar stöd och hjälp
så att de kan känna sig bekväma i den kropp de är födda. Att
uppmuntra förställningen att det skulle vara något fel på den egna
kroppen, och att den i förlängningen behöver ”fixas” med medicinering
eller operation kan vi inte ställa oss bakom.
Vidare motsätter sig SD majoritetens ovilja att uppdatera punkten 2 på
sidan 2, med formulering om att verksamheter ska vara öppna för alla
oavsett politisk hemvist, precis som att de ska vara öppna för alla
oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller
funktionsnedsättning.
Denna formulering hade behövts med anledning av Folkets hus
agerande, där man vägrar hyra ut lokal till Sverigedemokraterna. Som
en privat verksamhet får givetvis Folkets hus hyra ut till vem man vill.
Men det är inte rimligt att de tusentals varbergare som sympatiserar
med SD, via skattesedeln ska tvingas finansiera en verksamhet där de
inte är välkomna.
Erik Hellsborn (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/0058

Finansiering av medarrangörsskap för
Inspirations- och näringslivsdag 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna att 150 000 kronor från kommunstyrelsens ofördelade medel
2020 får disponeras för finansiering av inspirations- och näringslivsdag
för näringslivet i Varberg 16 april 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen antog 29 november 2016, § 218, en aktivitetsplan för att
2017 till 2020 aktivt arbeta för att förbättra företagsklimatet i Varberg. En
del
i det är en fördjupad och förbättrad dialog för att utveckla och stärka ett
positivt samarbetsklimat mellan kommunen och det lokala näringslivet.
Sen beslutet 2016 har dialogen med näringslivet fördjupats genom VDnätverk och dialog med Varbergs näringslivsföreningar, men även lokala
träffar och inspirerande mötesplatser som Varbergsmorgon växer och
utvecklas.
Med start 2017 och uppföljning 2018 och 2019 satsade kommunen på att
skapa en näringslivsdag där offentlig verksamhet och företag kunnat träffas
för att få inspiration, omvärldskunskap och utveckla nätverk tillsammans.
Näringslivsdagen har fått ett bra genomslag och har enligt utvärderingar
varit en lyckad satsning. Positiva effekter i de mätningar som görs kring
företagsklimatarbetet avseende dialog med näringslivet syns också. Möte
och dialog mellan näringslivet, tjänstemän och politiker stärker Varbergs
kommuns arbete för ett förbättrat företagsklimat.
Näringslivs- och destinationskontoret, NOD, vill nu tillsammans med NW
Event och Företagarna bygga vidare på de goda effekter som Varbergs
näringslivsdag har skapat. Evenemanget kommer att utvecklas i linje med
de utvärderingar som genomförts 2017, 2018 och 2019. Evenemangets
värde består både i programmets innehåll i form av föreläsare och det
utrymme som ges för kontaktskapande och goda samtal. En inspirationsdag
av denna sort bedöms vara till nytta för kommunen genom att
näringslivsklimatet stärks och företagen i Varberg utvecklas. Ett aktivt
deltagande från kommunen ger också möjligheter att påverka innehållet,
stärka det egna varumärket och erbjuda en plattform för dialog och
kommunikation.
En inspirationsdag behöver för att kunna bära sina kostnader intäkter från
Justerandes signatur
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medarrangörer, sponsorer och biljettintäkter. NOD:s bedömning är att
detta är en aktivitet som går i linje med de mål som finns i
företagsklimatarbetet och att kommunen även detta år bör ta en aktiv roll
som medarrangör med ambitionen att på sikt öka de affärsmässiga
intäkterna när näringslivsdagen etablerats som en stark mötesarena.
Som medarrangör förväntas kommunen beredas möjlighet att aktivt delta i
planering för evenemanget samt att i lämplig omfattning delta både på
scenen och i kringliggande arrangemang. Kommunen förväntas också få
tillgång till ett överenskommet antal biljetter för deltagande, både för
utvalda politiker och tjänstemän.
Ett medarrangörsavtal kommer att tecknas mellan kommunen och NW
Event för att reglera parternas åtaganden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 25 februari 2020, § 71.
Beslutsförslag 31 januari 2020.
Årsredovisning 2019 – Kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2019/0442

Strömma kraftverk
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. ge Varberg Energi AB befogenhet att genomföra försäljning av Strömma
kraftstation med tillhörande markområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Strömma kraftstation uppfördes 1915 för att tillgodose Tvååkers
stationssamhälle med energi. I samband med anläggandet av kraftverket
dämdes vattendraget upp och bildade Strömma damm.
Anläggningen ägs i dag av Varberg Energi, Strömma kvarn 4:1, och är tagen
ur drift. Strömma kraftverk bedöms ha uppnått tekniska livslängd och är i
stort behov av investeringar om den åter ska kunna driftsättas. Varberg
Energi AB har i dagsläget inga planer på att rusta upp och driftsätta
anläggningen.
En motion om att ta fram en bevarandeplan för Strömma kraftverk och
damm behandlades av kommunfullmäktige 18 juni 2019, § 122. Beslut togs
att avslå motionen med hänvisning till att den nationella planen för
omprövning av vattenkraft bör inväntas. Kommunfullmäktige beslutade
också att när den nationella planen är beslutad av regeringen ska frågan
åter lyftas till kommunstyrelsen för vidare utredning och beslut
anläggningens framtid.
Från och med 1 januari 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att alla
vattenkraftverk ska omprövas enligt miljöbalken för att erhålla moderna
miljövillkor. Detta är fallet för Strömma kraftverk vars verksamhet således
behöver omprövas.
Styrelsen i Varberg Energi AB har tagit beslut att rekommendera att fatta
beslut om att anläggningen ska säljas samt uppdra åt bolaget att genomföra
försäljning av Strömma kraftstation. Utifrån beslut i kommunfullmäktige
18 juni 2019, § 122, har Varberg Energi vänt sig till kommunen för ett nytt
beslut om framtida hantering av anläggning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 februari 2020, § 61.
Justerandes signatur
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Beslutsförslag, 28 januari 2020.
Sammanträdesprotokoll Varberg Energi 3 september 2019.
Vad innebär Nationell plan för omprövning av vattenkraft för Strömma,
Varberg Energi.

Övervägande
Anläggningen Strömma kraftstation, Strömma kvarn 4:1, ägs av Varbergs
Energi. Anläggningen är i dag inte i drift. Strömma kraftstation ligger i
Tvååkers kanal och enligt lag ska alla vattenkraftverk omprövas enligt
miljöbalken.
Den nationella planen för omprövning av vattenkraft ger en vägledning till
vattenmyndigheterna i deras arbete med klassificering och normsättning.
Planen anger också en tidplan för när vattendragen ska prövas i domstol. 1
oktober 2019 lämnade Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten
och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till nationell plan till
regeringen. Planen är ännu inte beslutad.
Varberg Energi har intresserade köpare som är väl insatta i vilka miljökrav
som kommer att ställas på anläggningen. Styrelsen har gett
rekommendationer att anläggningen ska säljas. Eventuella kommande
köpare behöver en lång förberedelsetid för att ta fram underlag och
ansökan till domstolen för omprövning av anläggningen. Det finns också
möjlighet för ägaren att söka medel från en fond. Enligt förslag till Nationell
plan ska prövningen av anläggningen ske under 2022. Det är viktigt att
ägaren ges rimliga tidsmässiga förutsättningar för ansökningsprocessen.
Under beredningen av ärendet har synpunkter inkommit från
Naturskyddsföreningen och Sibbarp-Dagsås hembygdsförening om att det
är viktigt att bevara Strömma damm och Strömma kraftverk.
Naturskyddsföreningen motsätter sig försäljning.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att Varberg Energi AB ges möjlighet
till försäljning av anläggningen och att det kan ske innan den nationella
planen är beslutad av regeringen. Utveckling och bevarande av Strömma
damm och kraftstation kan ske med en eventuell ny ägare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2015/0636

Redovisning av uppdrag av etableringsstrategin
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. avskriva uppdrag om att ta fram en etableringsstrategi, KS 26 januari
2016, § 6, med hänvisning till näringslivs- och destinationskontorets,
NOD, tillkomst och att det som efterfrågas i etableringsstrategin i all
väsentlighet ryms i NOD:s basuppdrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret beställde 2015 en förstudie för att undersöka
nyttan med en etableringsstrategi, förstudien genomfördes av Marknad
Varberg. Som en följd av förstudien fick NOD 2016 i uppdrag av
kommunstyrelsen att ta fram en etableringsstrategi. Förstudien delar upp
etableringar i två grupper, dels hur man bäst hanterar etableringar, stråk
och flöden i Varbergs stadskärna, dels hur processen ska vara vid
försäljning av kommunal verksamhetsmark.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 4 februari 2020, § 46.
Beslutsförslag 27 januari 2020.
Kommunstyrelsen 26 januari 2016, § 6.

Övervägande
2016 togs en stråkutvecklingsanalys fram som finansierades av Varbergs
kommun, Fastighetsägarna GFR samt den lokala fastighetsägarföreningen.
Huruvida förstudien låg till grund för stråkutvecklingsanalysen är oklart
men det kan konstateras att stråkutvecklingsanalysen i all väsentlighet
svarar på de frågeställningar som förstudien tar upp. Analysen används
fortsatt som underlag i arbetet med stadskärnan.
När Marknad Varberg arbetade fram förstudien så hade man ett annat
uppdrag än vad NOD har idag. Idag är näringslivsfrågorna inarbetade i
kommunens organisation på ett djupare sätt. Att med dagens snabba
förändringstakt tillskapa en strategi för etableringar på verksamhetsmark
anser NOD kan begränsa möjligheten att attrahera rätt företag till
kommunen. Att istället arbeta med breda detaljplaner och ständig dialog
internt och externt möjliggör en snabbare hantering i att ta till vara
möjligheter som uppkommer snabbt och svängningar i näringslivets
sammansättning och utveckling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2019/0557

Yttrande angående fråga om kommunalt vatten
och avlopp i området Källäng
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta yttrande daterat 14 februari 2020 som sitt eget och översända
detsamma till länsstyrelsen Hallands län.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har fått in en begäran om att pröva området Källäng i
Varbergs kommun för kommunalt vatten och avlopp, VA, enligt lagen om
allmänna vattentjänster (2006:412).
Lagen om allmänna vattentjänster anger i 6 § att om det med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning
eller avlopp i ett större sammanhang så är det ett kommunalt ansvar att
ordna detta. Med stöd av 51 § utövar Länsstyrelsen tillsynen över att
kommunen fullgör denna skyldighet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 25 februari 2020, § 70.
Beslutsförslag 27 januari 2020.
Länsstyrelsen Hallands län - Fråga om kommunalt vatten och avlopp i
området Källäng i Varbergs kommun, 22 november 2019.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret har behandlat länsstyrelsens förfrågan om
uppgifter i samråd med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Vatten och
Miljö i Väst AB, VIVAB. Kommunens samlade svar på respektive fråga finns
i yttrandet.
Varbergs kommun har nyligen beslutat om en förvaltningsövergripande
VA-plan, i vilken det även ingår en VA-utbyggnadsplan. VAutbyggnadsplanen syftar till att på ett objektivt och systematiskt sätt
bedöma områden som i dagsläget inte ingår i verksamhetsområde för
kommunal VA-försörjning och som har, eller kan komma att få, behov av
att lösa VA-försörjning i ett större sammanhang, VA-planområden.
Avsikten är att etablera en kommungemensam prioritering av VAutbyggnad och att denna ska underlätta VA-planering, samhällsplanering
och arbetet med att upprätthålla och förbättra yt- och
grundvattenkvaliteten i kommunens vattenförekomster.
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VA-planområden, och därmed potentiella § 6-områden, har identifierats
med Geografiskt informationssystem, GIS-analys, enligt ett antal
fördefinierade kriterier:
• Områden med 20 hushåll eller fler
• Avståndet mellan två intilliggande hushåll är maximalt 100 meter
• Försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten
sker med enskilda anläggningar. De enskilda anläggningarna kan
vara brunnar och avloppsanläggningar för enstaka hushåll eller
grupper av hushåll
• Hela området är inte anslutet till allmän VA-försörjning via avtal.
Vissa VA-planområden med färre än 20 hushåll har inkluderats som VAplanområden i de fall de uppfyller minst ett av följande kriterier:
• Föreläggande enligt 6 § LAV
• Politisk vilja att utveckla närbelägen ort
• Högt bebyggelsetryck
• Känslig recipient
• Indikationer på bristande dricksvattenkvalitet
Utifrån ovanstående kriterier har 32 områden inkluderats i VAutbyggnadsplanen, varav 11 stycken är tidsatta för VA-utbyggnad. Källäng
uppfyller inte de fördefinierade kriterierna för GIS-analysen då antalet
hushåll understiger 20, däremot uppfylls kriteriet Känslig recipient,
grundvatten, för VA-planområden med färre än 20 hushåll. Utifrån
recipientens känslighet bedömer Varbergs kommun att det finns skäl att
inrätta verksamhetsområde för allmänt dricks- och spillvatten till området
som avgränsats enligt kartbilaga, för att omfatta fastigheterna som angivits
under punkt 1. Genom att inrätta kommunalt verksamhetsområde kan
dricksvattentäkten skyddas och enskilda avloppsanläggningar kopplas bort
på ett säkert och samordnat sätt.
I samband med anläggandet av en ny dricksvattenledning kommer VIVAB
att kunna komplettera med spillvattenledningar för området Källäng.
Arbetet bedöms kunna färdigställas senast 31 december 2026.
I VA-utbyggnadsplanen för befintlig bebyggelse i Varbergs kommun har
områden prioriterats och tidsatts utifrån VA-huvudmannens kapacitet att
driva och finansiera VA-utbyggnadsprojekt. Konsekvenserna av att Källäng
prioriteras för kommunalt verksamhetsområde är att tidssättningen i VAutbyggnadsplanen behöver justeras. Denna justering görs i samband med
den årliga revisionen av VA-utbyggnadsplanen.
VIVAB:s och miljö- och hälsoskyddsförvaltningens bedömning av
kommunens ansvar enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster finns i
yttrandet till länsstyrelsen, punkt 10.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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VIVAB
Länsstyrelsen
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Dnr KS 2019/0573

Yttrande över förslag till
stadsbyggnadsprogram för Varbergs
stadsområde
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända synpunkter avseende ”Stadsbyggnadsprogram för Varberg –
Riktlinjer” enligt övervägande i beslutsförslag 13 februari 2020 till
byggnadsnämnden
2. uppmana byggnadsnämnden att lyfta ärendet till kommunfullmäktige
för slutgiltigt ställningstagande utifrån ärendets principiella
beskaffenhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Morgan Börjesson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Tobias Carlsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan Börjesson (KD) föreslår bifall till beslutsförslag daterat 13 februari
2020 med tillägget att följande text läggs till avseende område 9, del C för
kvarteret Snidaren med flera:
Detta är ett tidstypiskt område i stadens centrala delar och föreslås klassas
om och ges en ny bevarandeklassning från område "Möjlig för
förändringar" till definition "Mycket känslig för förändringar" alternativt
"Känsligt för förändringar".
Tobias Carlsson (L) föreslår att översända synpunkter avseende
stadsbyggnadsprogrammet för Varbergs stadsområde enligt Liberalernas
yttrande daterat 25 februari 2020 till byggnadsnämnden.
Christofer Bergenblock (C) och Jana Nilsson (S) föreslår översända
synpunkter avseende stadsbyggnadsprogram för Varbergs
stadsområde enligt övervägande i beslutsförslag 13 februari 2020 till
byggnadsnämnden med tillägget att uppmana byggnadsnämnden att lyfta
ärendet till kommunfullmäktige för slutgiltigt ställningstagande utifrån
ärendets principiella beskaffenhet.

Beslutsordning
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Ordförande ställer Christofer Bergenblocks (C) och Tobias Carlssons (L)
förslag mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt
Christofer Bergenblocks (C) med fleras förslag.
Ordförande ställer proposition på Morgan Börjessons (KD) tilläggsyrkande
och konstaterar att det avslås.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 19 december 2017, § 230, en förtätningsstrategi
som anger övergripande strategiska inriktningar för stadens förtätning. I
förtätningsstrategin gavs ett följduppdrag till byggnadsnämnden om att ta
fram bevarande- och utvecklingsplaner för delar av zon 2 och 3, utpekade i
förtätningsstrategin, i syfte att få ytterligare vägledning för framtida
förändringar av den byggda miljön.
Utifrån detta följduppdrag har byggnadsnämnden tagit fram ett förslag till
stadsbyggnadsprogram. Stadsbyggnadsprogrammet består av två delar, där
den ena delen utgör en fakta- och kunskapsdel med inventering av nuläget,
medan den andra delen omfattar riktlinjer för bevarande och utveckling av
bebyggelsen i Varbergs stadsområde. Kommunstyrelsen har med denna
remiss getts möjlighet att yttra sig över förslag till riktlinjer.
När stadsbyggnadsprogrammet har antagits kommer det att ge vägledning
och stöd för byggnadsnämnden och för stadsbyggnadskontorets
tjänstepersoner. Programmet blir också ett viktigt planeringsunderlag för
andra kommunala verksamheter som arbetar med samhällsbyggnad. Vidare
kommer programmet även att bidra till en större förutsägbarhet kring
utvecklingen inom olika stadsområden för fastighetsägare, exploatörer och
näringsidkare, liksom andra som bor och verkar i staden. Arbetet med
stadsbyggnadsprogrammet har skett i nära dialog med övriga
samhällsbyggande förvaltningar, men även externt med berörd allmänhet
samt med lokala fastighetsägare och exploatörer med flera.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 25 februari 2020, § 74.
Beslutsförslag, 13 februari 2020.
Remissversion – Stadsbyggnadsprogram för Varberg, Riktlinjer, 28
november 2019.

Protokollsanteckning
Jana Nilssons (S) synpunkt antecknas till protokollet: ”Eftersom
Liberalernas förslag till remissvar inte har framkommit tidigare i
beredningen har jag inte haft möjlighet att ta ställning till förslaget på
detaljnivå, och det har inte heller kunnat beredas av kommunstyrelsens
förvaltning. Min uppfattning är därför att Liberalernas förslag borde ha
lämnats som ett eget yttrande från dem i remissförfarandet, istället för att
tas upp som ett separat yrkande på kommunstyrelsen.”
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kristdemokraterna i Varbergs reservation på beslut i KS
den 25.2 2020 ärende 12 angående remiss av
Stadsbyggnadsprogrammet för Varbergs stadsområde.
Vårt tilläggsförslag som avvisades löd enligt följande:
Synpunkter för delområde Sidan 7 ny punkt med textförslag;
Område 9 del C för kvarter Snidaren mm. Detta är ett tidstypiskt
område i stadens centrala delar och föreslås klassas om och ges en
ny bevarandeklassning från område "Möjlig för förändringar" till
definition "Mycket känslig för förändringar" alternativt "Känsligt
för förändringar".
Allmänna synpunkter på remissförslag.
Stadsbyggnadsprogrammet utgör ett bra underlag för att bygga ett
hållbar Varberg men det är viktigt att vi är rädda om stadens unika
värden och karaktär samtidigt som vi utvecklar staden under en
kontinuerlig tillväxt.
Målsättningen skall vara en levande stadskärna där affärsliv,
näringsidkare, service och boende ges bra och över tiden hållbara
förutsättningar.
I kommunens översiktsplan anges att förtätning är en inriktning för
den framtida bebyggelsen. Kristdemokraternas uppfattning är att
denna förtätning skall ske med varsamhet och med stor respekt för
de stadens miljö och byggnadshistoriska värden.
Årsringarna runt stadskärnan är tidstypiska miljöer som är viktiga att
bevara.
Förtätning och ny bebyggelse måste ske med minsta möjliga inverkan
på stadens grönområde.
Stadsbyggnadsprogrammet skall ses som en vägledning där den
kommande tillämpningen sker enligt normala rutiner för
detaljplaner, markanvisningar och exploateringsavtal. Programmet
får inte ses som hinder för den enskilda ägaren att rätt förvalta och
utveckla sin fastighet med beaktande av bestämmelser i ovanstående
regelverk.
Kristdemokraternas uppfattning är att beslut om
stadsbyggnadsprogrammet skall tas i Kommunfullmäktige.
Övriga synpunkter
1. Vi saknar beskrivningar ur barnens perspektiv där FN:s
barnkonvention sedan årsskiftet är en del av den svenska
Justerandes signatur
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lagstiftningen.
2. Vid förtätningar och nybyggnation av bostäder uppstår nya behov
av kommunal service i form av förskolor, skolor, service för äldre,
utrymmen för fritidsaktiviteter mm. Koppling till befintliga
anläggningar och framtida behov
bör beskrivas.
3.Vid förtätning där äldre bostäder ersätts med nya uppstår ett
medmänskligt problem då nyproduktionen ger avsevärt högre hyror
vilket får till följd att de personer som har tvingats flytta ut från de
äldre husen och har mindre ekonomiskt utrymme inte har möjlighet
att flytta in i de nya lägenheterna.
Denna problematik skall tas med i planering av förtätningar då gamla
hyresfastigheter ersätts med nyproduktion.
4. Stadens trafiksituation är vissa perioder ansträngd. Detta gäller i
samband med arbetsdagens början och slut. Under sommarperioden
då många turister kommer till Varberg blir situationen kaotisk tex en
lördag förmiddag i Lassabackarondellen.
Denna fråga måste belysas i dokumentet och vilken inverkan
ytterligare förtätning får till följd.
Förtätning får inte innebära att trafikflöden in och ut från staden
begränsas.
5 Förtätning och parkeringsfrågorna i innerstaden måste kopplas
ihop. Denna fråga är aktualiseras mest under sommarperioden. Skall
Varberg även i fortsättningen vara en attraktiv turiststad får de inte
upplevas som trång och svåråtkomlig ur ett
kommunikationsperspektiv.
På sikt är det önskvärt att större områden i innerstaden görs bilfria.
6. I område 9 har kraftiga förändringar genomförts i stadens centrala
delar tex Lorensberg.
Planer finns att fortsätta med denna förtätning i kvarteret Snidaren.
(Del C i område 9). Vi förstår att dessa planer har påverkat
bedömningen att området klassas som ”möjligt för förändringar.”
Vi vill bevara detta tidstypiska området och föreslår att det skall
klassas om till område ”Mycket känslig för förändringar” alternativt
”Känsligt för förändringar”.
7. Byggnation utmed livligt trafikerade gator och vägar utgör konflikt
med boendemiljöerna och då särskilt beträffande buller.
Denna aspekt bör belysas i områden där detta kommer att bli ett
problem.
Justerandes signatur
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För Kristdemokraterna i Varberg
2020 02 25
Morgan Börjesson
Gruppledare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-02-25

23

Reservation från Liberalerna angående Stadsbyggnadsprogram.
I det följduppdrag som av Kommunfullmäktige gavs byggnadsnämnden vid
antagandet av Förtätningsstrategin ges uppgiften att ta fram bevarande- och
utvecklingsplaner för delar av Zon 2 och 3 i förtätningsstrategin. Behovet av ett
sammanhållet dokument med detta syfte är stort. Ett väl utformat
Stadsbyggnadsprogram svarar på både frågor om vad som ska/bör bevaras och
vad som kan/ska utvecklas. Vi inom Liberalerna menar att man i nuvarande
remissförslag inte fullt ut hanterar balansen mellan dessa syften.
Remissförslaget har en stark slagsida mot utveckling/förtätning. Speciellt
tydligt är det längs de s.k. Stadslivsstråken där bevarande värda byggnader och
miljöer klassats ner för att möjliggöra framtida förtätning.
Liberalerna yrkar därför på att inledningstexten ska arbetas om med större
fokus på bevarande och mindre fokus på förtätning. Nuvarande förslag är allt
för förtätningsinriktat. Varbergs unika karaktär bör bevaras och hanteras med
stor omsorg. Att bo, vistas och verka i de miljöer som Varberg har, ger god
livskvalitet. Vi liberaler vill därför att stor hänsyn tas till befintliga
våningshöjder och byggnadsstilar i de områden och kvarter som bebyggelse sker
i. Vidare bör vikten av att behålla befintliga våningshöjder tydligt markeras i
inledningen, undantaget är områden som i slutförslaget pekas ut som önskvärd
förtätning. I Varberg finns det ett antal kulturbyggnader av hög bevarande
klass. Detta dokument har inte som syfte att hantera enskilda
byggnader/fastigheter men i de områden/kvarter där förekomsten av särskilt
viktiga byggnader Klass A eller ett större antal (klass B, C) borde det hanteras i
texten.
Liberalerna anser att detta är ett dokument som ska beslutas i och ägas av
kommunfullmäktige och utformas därefter.
Vidare menar vi att grönområde/grönstruktur behöver ges en ökad tydlighet.
Den övergripande struktur och de kopplingar som är planerade är inte
hanterade tydligt nog på den mer detaljerade nivån.
Infrastrukturperspektivet behöver utvecklas. Den förtätning som är tänkt att
möjliggöras kommer med största sannolikhet att utmana befintlig infrastruktur.
Ökat antal fordon/fordonsrörelser, ökat behov av kollektivtrafik, ökat behov av
cykel-och gångvägar behöver beskrivas och problematiseras i dokumentet.
Samhällsservice i den tätare staden behöver också beskrivas i dokumentet.
Skolor/förskolor och andra samhällsbehov behöver lösas framgent, detta bör
beskrivas i dokumentet.
Liberalerna har följande yrkanden på övergripande nivå.
Liberalerna yrkar på att
-dokumentet utformas för beslut i/och ägande av kommunfullmäktige.
Justerandes signatur
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- inledningstexten ska arbetas om med mer fokus på bevarande av våra viktiga
och karaktärsskapande miljöer. Den ensidiga fokuseringen på möjliggörande av
förtätning tonas ner.
- vikten av att ta särskild hänsyn till befintliga våningshöjder arbetas in i texten
och ges en större vikt. Undantag områden som särskilt pekas ut som önskvärd
förtätning.
-dokumentet tydliggör grönstrukturen även på den detaljerade nivån.
-dokumentet beskriver och problematiserar infrastrukturutmaningarna med en
tätare stad.
-dokumentet berör och beskriver behovet av samhällsservice i en tätare stad.
Liberalerna har följande yrkanden på ändring på områdesnivå.
Område 1
Tankarna i Gestaltningsprogram för Birger Svenssons Väg borde beskrivas vad
gäller kvarter C och A. Vidare bör frågan om detaljhandel beröras.
Område 2
Tankarna i Gestaltningsprogram för Birger Svenssons Väg borde beskrivas vad
gäller kvarter C och A. Vidare bör frågan om detaljhandel beröras.
Gränsdragningen mellan kvarter F och H samt F och D bör ändras så ett större
område ges det bevarande som är tänkt för kvarter F.
Område 3
Områdesbeskrivningen känns inaktuell och bör hantera såväl bostadsbebyggelse
längs Gödestadsvägen som tänkt samman knytning av väg/cykelväg mellan
Västkustvägen och Äckregårdsvägen längs Susvindsspåret. Vidare skulle även
förändrad användning av vattentornet kunna beröras.
Område 4
Område 5
Kvarter B och G bör i hela eller större delar ges bedömningen ”Mycket känslig
för förändring”. Det är bebyggelsens kvaliteter som skall utgöra grund för
bedömningen av bevarandevärdet inte placeringen intill tänkta förtätningsstråk
s.k. Stadslivsstråk.
Område 6
Gränsen mellan kvarter E och D bör flyttas då husen i södra delen av kvarter D
är av liknande karaktär som de inom kvarter E. Kvarter H bör ges samma
bedömning som kvarter B och G
Område 7
Område 8
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Kvarter B är ett allt för stort och varierat område. En ny struktur bör ritas ut.
Inom befintligt kvarteret finns delar som är både känsliga för förändring och
mycket känsliga för förändring. Österängsvägen behöver även framgent ha en
god framkomlighet för biltrafik. Bebyggelse längs vägen behöver utformas enligt
detta.
Område 9
Kvarter C bör i hela eller större delar ges bedömningen ” Känslig för förändring”.
Det är bebyggelsens kvaliteter som skall utgöra grund för bedömningen av
bevarandevärdet inte placeringen intill tänkta förtätningsstråk s.k.
Stadslivsstråk.
Område 10
Kvarter B och D bör i hela eller större delar ges bedömningen ” Mycket känslig
för förändring”. Det är bebyggelsens kvaliteter som skall utgöra grund för
bedömningen av bevarandevärdet inte placeringen intill tänkta förtätningsstråk
sk. Stadslivsstråk. Bebyggelsen i kvarter B, C och D har i allt väsentligt samma
kvaliteter därför bör de bedömas lika.
Område 11
Behovet av Västkustvägen och Österängsvägen som viktiga trafikstråk bör
beröras i beskrivningen och hänsyn tas till detta.
Område 12
Område 13
Område 14
Kvarter B innehåller Landeriet Freden, Swedenborgsgården samt de tre ”Johan
Andersson husen” längs ringvägen som så olyckligt försetts med vanprydande
fasadmålningar. Inom kvarteret finns även Idrottshallen och Påskbergsskolan.
Ingår gör också del av grönområdet Påskbergsskogen med Kanonberget. Detta
borde berörts och gett kvarteret bedömningen ”Mycket känslig för förändring”.
Område 15
Område 16
Behovet av Västkustvägen som viktigt trafikstråk bör beröras i beskrivningen
och hänsyn tas till detta.
Område 17
Behovet av Västkustvägen som viktigt trafikstråk bör beröras i beskrivningen
och hänsyn tas till detta.
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Dnr KS 2019/0583

Svar på remiss - Regional cykelplan 2020–2029
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 29 januari 2020 som svar på remiss över
Regional cykelplan 2020–2029.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
Region Halland har översänt förslag till Regional Cykelplan 2020–2029 på
remiss.
Med Regional cykelplan vill Region Halland tydliggöra vägval, mål och
prioriteringar för hur framtida cykelsatsningar kan användas som medel för
att nå regionala utvecklingsmål.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 februari 2020, § 54.
Beslutsförslag 29 januari 2020.
Hamn- och gatunämnden 27 januari 2020, § 2.
Yttrande – Regional cykelplan 2020–2029.
Remissversion av Regional cykelplan 2020–2029, Region Halland.
PM Prioritering av cykelvägar i Varbergs kommun till Regional cykelplan i
Halland 2020–2029.

Övervägande
I Region Hallands remissversion föreslås att Varbergs kommun endast ska
få med ett objekt, en 900 meter lång gång- och cykelväg längs
Träslövsvägen, väg 765 vid Östra Träslöv, och att kommunens mest akuta
objekt läggs som framtida objekt. Då förutsättningarna ändrats i
remissversionen önskar Varbergs kommun att de objekt som ligger närmast
i tid ska tas upp som prioriterade objekt och genomföras först, det vill säga
ny gång- och cykelväg mellan Löftaån-Lycketorpsvägen vid väg 845 samt
Veddige-Derome etapp 1, Ramstorp-Torstorp vid väg 41.
Motivet till att dessa två objekt prioriteras är att dessa sträckor har låg
trafiksäkerhet och där målgruppen främst är barn som behöver kunna cykla
eller gå säkert till skola, förskola, kollektivtrafik och fritidsaktiviteter. Det
första objektet ligger inom tätbebyggt område och planeras samordnas med
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ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder (åtgärdsvalsstudie pågår) och det andra
binder samman två tätorter för en begränsad kostnad.
Det är idag osäkert när utbyggnaden av bostäder längs Träslövsvägen väg,
765, och Bläshammar-Gamla Varberg, väg 845, kommer att komma igång,
och då kommunen önskar att utbyggnaden av gång- och cykelvägarna
samordnas med bostadsutbyggnaden, föreslår Varbergs kommun att dessa
objekt läggs som framtida objekt alternativt att kommunen finansierar
dessa till 100 procent för att kunna bygga ut desamma under planperioden.
Detsamma gäller planskild passage vid Lindhovsrondellen väg 41 och ett
nytt objekt som gäller ny gång- och cykelväg längs Syllingevägen mellan
Veddige och Väröbacka, enligt beslut av kommunfullmäktige 12 november
2019, § 193.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2019/0350

Svar på remiss om ljuspolicy för
utomhusbelysning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända yttrande daterat 30 januari 2020 till hamn- och
gatunämnden som kommunstyrelsens svar på remiss om Ljuspolicy för
utomhusbelysning med tillägget att rubriken ”social hållbarhet” ska
kompletteras med en skrivning om utebelysningens betydelse utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har av kommunfullmäktige 15 september
2015, § 149, fått i uppdrag att ta fram en ljuspolicy och belysningsstrategi.
Förslaget att ta fram en ljuspolicy härrör ursprungligen från en motion om
införande av ljuspolicy i Varbergs kommun.
Syftet med ljuspolicyn är att beskriva vad som är styrande vid planering och
utformning av kommunens utomhusbelysning. Ljuspolicyn beskriver
viktiga förhållningssätt vad gäller belysning som del av stadsmiljön och som
del av ett hållbart samhälle. Strategier och riktlinjer beskrivs däremot mer
detaljerat i Belysningsstrategi för Varbergs kommun.
Innehållet i förslaget till ljuspolicy för utomhusbelysning finns redan
inarbetat i belysningsstrategin. Ljuspolicyn kan därför betraktas som ett
dokument som särskilt lyfter fram vissa frågor, vilka blir styrande för hela
kommunens belysningsplanering utomhus.
Förslag till ljuspolicy översändes till berörda förvaltningar och bolag för
inhämtande av synpunkter i juni 2019, Några ändringar har gjorts, utifrån
önskemål om att tydliggöra ett arbetssätt som är i linje med kommunens
vision och ledord. Ett avsnitt om finansiering har också lagts till.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 11 februari 2020, 59.
Beslutsförslag 30 januari 2020.
Yttrande 30 januari 2020.
Ljuspolicy för utomhusbelysning, 17 oktober 2019.

Övervägande
Kommunstyrelsen ser positivt på att en ljuspolicy för utomhusbelysning
tagits fram. Förslag till ljuspolicy för utomhusbelysning är väl genomarbetat
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och följer kommunens vision genom att visa nytänkande, framåtanda,
kunskap och mod. Policyn ligger också i linje med flera av kommunens mål,
inte minst hållbarhetsmålen i alla tre dimensioner; ekologiska, ekonomiska
och sociala.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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§ 42

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av meddelanden för perioden 29 januari 2020 25 februari 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2020/0067-1
Granskningsrapport från dataskyddsombudet – Förteckning över
personuppgiftsbehandlingar, Servicenämnden.
Dnr 2020/0068-1
Granskningsrapport från dataskyddsombudet – Förteckning över
personuppgiftsbehandlingar, Hamn- och gatunämnden.
Dnr 2019/0259-2
Protokoll 2019-11-20 – Ägarsamråd VIVAB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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§ 43

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 29 januari 2020
till 25 februari 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2020/0009-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut 17 januari 2020 gällande
säsongsarrende för jordbruk inom del av Träslöv 9:28.
Dnr KS 2020/0009-2
Markförvaltarens delegeringsbeslut 17 januari 2020 gällande
säsongsarrende för jordbruk inom del av Tvååkers-Ås 4:5.
Dnr KS 2020/0009-3
Markförvaltarens delegeringsbeslut 17 januari 2020 gällande
säsongsarrende för jordbruk inom del av Tvååkers-Ås 2:8.
Dnr KS 2020/0009-4
Markförvaltarens delegeringsbeslut 17 januari 2020 gällande
säsongsarrende för jordbruk inom del av Spannarp 13:55.
Dnr KS 2020/0009-5
Markförvaltarens delegeringsbeslut 17 januari 2020 gällande
säsongsarrende för jordbruk inom del av Tvååker 19:11.
Dnr KS 2020/0009-6
Markförvaltarens delegeringsbeslut 17 januari 2020 gällande
säsongsarrende för jordbruk inom del av Veddige 33:3.
Dnr KS 2020/0009-7
Markförvaltarens delegeringsbeslut 17 januari 2020 gällande
säsongsarrende för jordbruk inom del av Vabränna 10:5.
Dnr KS 2020/0009-8
Markförvaltarens delegeringsbeslut 2020-01-17 gällande säsongsarrende
för jordbruk inom del av Värö-Backa 9:2 och 9:6.
Dnr KS 2020/0009-9
Markförvaltarens delegeringsbeslut 2020-01-17 gällande säsongsarrende
för jordbruk inom del av Bläshammar 3:2.
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Dnr KS 2020/0009-10
Markförvaltarens delegeringsbeslut 2020-01-17 gällande säsongsarrende
för jordbruk inom del av Tofta 7:3.
Dnr KS 2020/0003-14
Markförvaltarens delegeringsbeslut 22 januari 2020 gällande yttrande över
ansökan nybyggnad verksamhet, bilserviceanläggning inom Ångvisslan 1.
Dnr KS 2020/0003-13
Markförvaltarens delegeringsbeslut 22 januari 2020 gällande yttrande
avseende ansökan om bygglov för plank – Strandrågen 7.
Dnr KS 2020/0011-2
Markförvaltarens delegeringsbeslut 24 januari 2020 gällande försäljning av
fastigheten Varberg Bua 10:266.
Dnr KS 2020/0003-15
Markförvaltarens delegeringsbeslut 24 januari 2020 gällande yttrande över
ansökan tillbyggnad flerbostadshus inom Krögaren 1.
Dnr KS 2020/0008-8
Markförvaltarens delegeringsbeslut 27 januari 2020 gällande
nyttjanderättsavtal avseende sommarvattenledning – inom del av Getakärr
6:19 och Träslöv 12:24.
Dnr KS 2020/0008-9
Markförvaltarens delegeringsbeslut 28 januari 2020 gällande servitutsavtal
avseende bredbandsledning inom del av Tvååker 14:48.
Dnr KS 2020/0057-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut 31 januari 2020, Svar på
remiss – Ansökan om tillstånd för motionslopp på cykel, Öresjö Runt 2020.
Dnr KS 2020/0007-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut 31 januari 2020 gällande överlåtelse av
arrenderätt 15034 – inom Tofta 9:6.
Dnr KS 2020/0009-12
Markförvaltarens delegeringsbeslut 3 februari 2020 gällande
säsongsarrende för jakt inom del av Vabränna 10:5
Dnr KS 2020/2009-11
Markförvaltarens delegeringsbeslut 3 februari 2020 gällande
säsongsarrende för jordbruk inom del av Tvååkers-Ås 3:14, 4:5, 5:3 och
Vare 14:7
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Dnr KS 2020/0009-13
Markförvaltarens delegeringsbeslut 4 februari 2020 gällande
säsongsarrende för jordbruk inom del av
Träslöv 3:7, 3:2 och 5:6
Dnr KS 2020/0008-10
Markförvaltarens delegeringsbeslut 5 februari 2020 gällande
nyttjanderättsavtal för vattenledning inom Trönninge 11:3.

Dnr 2020/0009-14
Markförvaltarens delegeringsbeslut 12 februari 2020 gällande
säsongsarrende för bete inom del av Getakärr 2:10.
Dnr 2020/0065-2
Kommundirektörens delegeringsbeslut 14 februari 2020, Svar på remiss –
Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030.
Dnr 2020/0007-2
Markförvaltarens delegeringsbeslut 17 februari 2020 gällande överlåtelse av
arrenderätt 11365 – del av Träslövs Hamn 1:1.
Dnr 2020/0008-6
Markförvaltarens delegeringsbeslut 24 januari 2020 gällande avtal om
tillhandahållande av mark, väglagen, gällande Varberg Värö-Backa 17:13.
Dnr 2020/0008-7
Markförvaltarens delegeringsbeslut 24 januari 2020 gällande avtal om
tillfällig nyttjanderätt på fastigheterna Varberg Väröbacka 17:7 och 17:13.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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§ 44

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

Beslut
Kommundirektören informerar om:
•

ekonomidirektör Stefan Tengberg går i pension till sommaren. Till dess
att tjänsten tillsätts utses Jens Otterdahl Holm till tillförordnad
ekonomidirektör

•

hur koncernledningen arbetar med kommunfullmäktiges målområden.
En film visas för att illustrera detta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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