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Dnr KS 2019/0053

Svar på motion om laddstationer för elcyklar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till pågående arbete med frågan i
hamn- och gatunämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jeanette Qvist (S), Kent Norberg (S), Linda Berggren (S) och Katarina
Eiderbrant (S) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) och Olle Hällnäs (SD) föreslår att motionen
avslås med hänvisning till pågående arbete med frågan i hamn- och
gatunämnden.
Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till motionen.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte Stenkil (M) med fleras
förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Peter Stoltz (S) inkom 22 januari med en motion till kommunfullmäktige
om laddstationer för elcyklar. Motionären pekar på att när elcyklandet har
ökat runt om i hela kommunen så ska kommunen kunna ge invånarna bra
förutsättning att välja cykel istället för bil. För att kunna göra detta så är det
inte bara bra cykelvägar som behövs utan även möjlighet att kunna ladda
cykeln.
I motionen föreslås därför att man utreder lämpliga platser där man kan
sätta upp laddstolpar runt om i kommunen där man kan ladda sin cykel,
samt att efter utredningen sätta upp lämpligt antal laddstolpar på de olika
orterna i kommunen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 3 september 2019, § 358.
Beslutsförslag 2 juli 2019.
Hamn- och gatunämnden 20 maj 2019, § 58.
Justerandes signatur
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Motion inkommen 22 januari 2019.

Övervägande
Att underlätta och skapa förutsättningar för invånare att välja cykel istället
för bil är ett tydligt mål inom kommunens hållbarhetsarbete och prioriterat
mål för kommande mandatperiod där kommunen ska främja en god
infrastruktur och ett hållbart resande.
En utveckling av service till cyklister inom hela kommunen är viktigt för att
nå uppsatta mål om ökat antal hållbara resor och resor med cykel inom
kommunen.
Det pågår idag ett testprojekt i Varbergs kommun mellan hamn- och
gatuförvaltningen, Varberg Fastighet, Varbergs Energi och Cycleurope med
att ta fram tre stycken laddskåp för elcykel som ska placeras ut i centrala
Varberg. Hamn- och gatunämnden anser att en utredning om
laddmöjligheter för cyklar mycket väl kan vara motiverat men nämnden
föreslår att det pågående testprojektet med laddskåp först bör genomförs
och utvärderas.
När dessa är utplacerade och utvärderade finns möjlighet att titta på fler
möjliga platser runt om i kommunen om utfallet faller väl ut och skåpen
med laddmöjlighet används som förväntat.
Kommunen är generellt inte huvudman för allmän platsmark utanför
centralorten, man behöver därför titta vidare på hur man kan lösa en
placering och hur dessa i så fall skulle kunna driftas. Alternativa lösningar
kan vara att vägföreningar, samhällsföreningar, byalag eller liknande
gemensamt kan gå ihop på orterna och ordna laddskåp där man idag har en
elanslutning.
Hamn- och gatunämnden föreslår i dagsläget att motionen avstyrks och
istället avvakta en utvärdering av de laddskåp som ska sättas ut inom kort.
Ur ett hållbarhetsperspektiv så välkomnar samhällsutvecklingskontoret
initiativ som underlättar och främjar hållbara transporter. Den
sammanvägda bedömningen i detta fall är att avvakta pågående test för att
efter detta och med dess utvärdering kunna ta vidare ställning i frågan om
laddstationer för elcyklar. Samhällsutvecklingskontoret föreslår därför att
motionen om laddstationer för elcyklar avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Reservation från den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen i
ärendet om motion laddstationer för elcyklar, KS den 24 september
2019, ärende 4.
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot Kommunstyrelsens beslut om avslag på
motionen.
Ingen har nog undgått hur användningen av elcyklar har ökat i kommunen, vilket
ligger helt i linje med kommunens hållbarhetsarbete. Motionen lyfter behovet av att
utreda lämpliga platser för laddstationer så man ladda sin cykel, samt efter
utredningen, sätta upp lämpligt antal på olika ställen i kommunen. Det pågår redan
ett testprojekt i Kommunen som undersöker elladdskåp och förslag på platser i
centrum undersöks för tillfället. Laddstationer ger möjlighet för elcyklister att
säkert kunna ladda sina cyklar, vilket är en bra och viktig service som bidrar till ett
mer hållbart resande och samhälle.
Vi anser att det är fel att avslå motionen då en utredning om lämpliga platser i
kommunen kan startas upp trots testprojektet, samt att efter utredningen sätta upp
lämpligt antal laddstationer på olika ställen i kommunen.

-------------------------------------------------------För den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen
Jeanette Qvist
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Ks § 204

Information om nuläget i inkluderingsarbetet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inkluderingsstrategen informerar bland annat om inkluderingscentrums
uppdrag, hur många nyanlända som flyttat in i Varberg och vilka
utmaningar som verksamheten möter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr 2018/0524

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

Beskrivning av ärendet
Projektledaren för Renen informerar om bland annat bakgrunden med
området, processen kring efterbehandlingen och vad som är aktuellt i
projektet just nu; exempelvis termisk sanering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

8

Ks § 206

Information och visning av Docs NetPublicator
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunsekreterarna informerar om och visar den nya app som kommer
att användas för att fortsättningsvis ladda ner sammanträdeshandlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2019/0104

Delårsrapport 2019 - Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna delårsrapport 2019 för kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 september 2019, § 361.
Beslutsförslag 9 september 2019.
Delårsrapport 2019 Kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2019/0105

Delårsrapport 2019 - Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna delårsrapport 2019 för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har med underlag från nämnderna
sammanställt delårsrapport för Varbergs kommun avseende perioden
januari till augusti 2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 24 september 2019, § 378.
Beslutsförslag 10 juli 2019.
Delårsrapport 2019 – Varbergs Kommun.
Uppföljning av medarbetarundersökningen 2018.

Övervägande
Det finns ingen ny information i delårsrapporten som föranleder ett behov
att kalla någon nämnd till dialogsamtal. Tidigare dialogsamtal med
förskole- och grundskolenämnden samt de samtal som förts med samtliga
nämnder i augusti i samband med budgetarbetet för 2020 och framåt
bedöms som tillräckliga för kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur
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Dnr KS 2017/0751

Uppföljning av Intern kontroll 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. uppdra till de nämnder som har negativa kontrollmoment att i nästa års
uppföljning redovisa hur dessa har åtgärdats
2. anta uppföljning av intern kontroll för år 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2013, § 69, om intern kontroll för
Varbergs kommun. Detta beslut innefattar Riktlinjer och
tillämpningsanvisningar för Varbergs kommun vilka bland annat anger
att respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att
tillse att det senast i mars månad varje år antas en plan för den interna
kontrollen. Denna plan överlämnas till kommunstyrelsen senast under
samma månad.
Av dessa riktlinjer framgår även att det övergripande ansvaret för att det
finns en tillräcklig intern kontroll vilar på kommunstyrelsen som, med
utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska utvärdera
kommunens samlade plan för intern kontroll och, i de fall förbättringar
behöver göras, ta initiativ till sådana.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 24 september 2019, § 379.
Sammanställning av kontrollmoment.
Beslutsförslag 9 maj 2019.

Övervägande
Den sammanfattande bilden av kommunens internkontroll är att den
fungerar väl men det finns kontrollmoment som måste förbättras och
åtgärdas. Alla nämnder har haft en antagen internkontrollplan för 2018
samt en väl fungerande process för uppföljning och åtgärd.
2018 års negativa kontrollmoment
De negativa kontrollmoment som har rapporterats för 2018 är 12 av totalt
103 och det är ytterst viktigt att de negativa kontrollmomenten åtgärdas
snarast under 2019.
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För barn- och utbildningsnämnden framgår att det fanns fyra moment som
inte hade följts upp då internkontrollen rapporterades. Förskole- och
grundskolenämnden har på nämndsmötet 2 september 2019 informerats
om dessa fyra moment och att kontrollerna nu är genomförda. Detta
kommer tas beslut om i nämnden 4 november 2019. Samtliga
internkontrollmoment som var negativa för 2018 ingår på något sätt i 2019
års internkontroll.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder
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Dnr KS 2019/0288

Finansiering av kostnader för Säker digital
kommunikation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna servicenämndens förslag att möjliggöra säker digital
kommunikation
2. avslå servicenämndens ansökan om 350 000 kronor med hänvisning till
att finansiering får ske genom disponering av servicenämndens
resultatutjämningsreserv eller ur nämndens driftsbudget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Servicenämnden har ställt fråga till kommunstyrelsen om möjligheten att
förbättra verksamheterna med säker digital kommunikation.
Servicenämnden önskar även få tilldelat ett tillfälligt anslag under första
året med 350 000 kronor.
Sedan en längre tid har e-post varit det främst verktyget för digital
kommunikation inom Varbergs kommun. Kommunen har interna riktlinjer
som hindrar medarbetare att kommunicera om känsliga uppgifter via den
vanliga e-posten och har istället hanterats med fax eller den reguljära
posthanteringen.
Dagens digitaliserade samhälle ställer allt högre krav på tillgänglighet,
effektivisering och säkerhet. Kommunens rutiner och verktyg för att
hantera kommunikation med känsliga uppgifter blir i detta sammanhang
allt mer otidsenliga och innebär ofta ett hinder i det löpande arbetet för
flertalet av kommunens verksamheter. Med anledning av detta har flera
verksamheter även påtalat behovet av att få tillgång till bättre och säkrare
verktyg och metoder för att kunna kommunicera digitalt och säkert kring
känsliga uppgifter inom kommunen såväl som med externa parter. Detta
behov gäller både tjänstemän och politiker eftersom även möteshandlingar
kan innehålla personuppgifter.
IT-avdelningen har tillsammans med en extern part tagit fram en lösning
för att kunna skicka dubbelriktade meddelande. Detta arbete har
genomförts tillsammans med deltagare från socialförvaltningen och
överförmyndarna.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 september 2019, § 363.
Beslutsförslag 5 juni 2019.
Servicenämnden 23 maj 2019, § 44.

Övervägande
Servicenämnden framhåller att eftersom behovet är av
kommunövergripande karaktär och därmed inte kan härledas till en
specifik verksamhet samtidigt som det är av största vikt att komma igång
snabbt, bör frågan hanteras av kommunstyrelsen.
Behovet är av övergripande karaktär, men ändå av den arten att frågan
borde kunna hanteras av servicenämnden själv i och med att det är
självklart att det ska finnas en säker digital kommunikation.
Servicenämnden önskar ramtillskott för 2019 med 350 000 kronor för att
täcka initiala kostnader för att därefter införliva kostnadsökningen i
ordinarie prissättning. Servicenämnden har ett ansvar att hantera denna
typ av verksamhet och därmed även att hantera kostnaden vilket innebär
att de initiala kostnaderna får disponeras ur nämndens resultatreserv eller
driftsbudget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Servicenämnden
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Dnr KS 2019/0300

Svar på ansökan om medfinansiering
Kommunikation på gott och ont - Utveckling av
Destination Världsarvet Grimeton
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja Stiftelsen Världsarvet Grimeton 3,5 miljoner kronor för
medfinansiering av etapp 2 för utveckling av Destination Världsarvet
Grimeton
2. medfinansiering sker under förutsättning att Region Halland är
medfinansiär med motsvarande belopp
3. finansiering sker genom att vid hantering av kommunens budget 2020
beaktas att disponering kommer att ske, av kommunstyrelsens
ofördelade medel, med 3,5 miljoner kronor
4. avseende medfinansiering av etapp 3 kommer denna fråga att hanteras i
kommande budgetarbete avseende budget 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Jäv
Christofer Bergenblock (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Världsarvet Grimeton radiostation blev upptagen på UNESCOS
världsarvslista 2004. Sedan dess har Grimeton Radiostation genomgått en
utvecklingsresa i syfte att bevara anläggningen för framtida generationer.
Idag äger Stiftelsen Världsarvet Grimeton anläggningen och Varbergs
kommun och Länsstyrelsen i Halland förvaltar anläggningen och utgör dess
styrelse. Stiftelsen Världsarvet Grimeton har 16 maj 2019, § 5, föreslagit
huvudmännen att ändra stadgarna till att ge Region Halland möjlighet till
representation i styrelsen.
Under 2017 påbörjades arbetet med att utreda hur Grimeton Radiostation
på ett hållbart sätt kan utvecklas till en internationell året runt-destination
som inte äventyrar platsens värde. Arbetet skedde inom tre projekt i tätt
samarbete med kommun, region, länsstyrelse, näringsliv och regional- och
socialfondsprogrammet via Lokal Ledd Utveckling Halland.
Resultatet av 2017 års projekt blev en vision och utvecklingsplan som har
antagits av styrelsen för Grimetons Radiostation. Utvecklingsplanen
Justerandes signatur
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benämns Kommunikation på gott och ont och beskriver hur Grimeton
Radiostation under åren 2018–2026 utvecklas till Destination Världsarvet
Grimeton med sikte på:
• att bli det främsta industri- och kulturarvet i världen för trådlös
kommunikation och visa dess betydelse för mänskligheten.
• att beröra och engagera människor i hela världen 2024 minst lika
mycket som 1924.
Utvecklingsplanens genomförande har delats in i fyra etapper.
Stiftelsen Världsarvet Grimeton söker sammantaget för etapp två och tre
7,5 miljoner kronor från Varbergs kommun. Etapp 1 är genomförd med
stiftelsens egna medel samt medel från Varbergs kommun och Region
Halland. Etapp 2 innebär att man engagerar besökaren i kommunikationen
genom så kallad edutainment i utställningar och experimentverkstäder med
digitala hjälpmedel. Etapp 3 utvecklar världens plats genom digitalisering
och omfattar bland annat en om och tillbyggnad av besökscentrum,
interaktivitet i utställningarna och utveckling av toppläge, möjligheten att
få komma upp i masterna.
De medel man söker från kommun och Region Halland kommer växlas upp
genom ansökningar om EU-medel och man för även en dialog med
Sparbanksstiftelsen.
Världsarvet Grimeton Radiostation har unika värden i sin anläggning som
är relativt okända och där finns en stor potential att locka fler besökare.
Besöksantalet är inte i paritet med anläggningens storlek och värdet för
besökaren behöver bli mer omfattande och tydligt, vilket utvecklingsplanen
tar fasta på. Idag har radiostationen en hel del kommersiella intäkter från
radioverksamhet som bidrar till att kunna bevara anläggningen.
Utvecklingsplanen utgår från världsarvets styrkor och utvecklar på ett
hållbart sätt en större upplevelse för besökaren allt i syfte stå bättre rustad
för att bevara världsarvet för eftervärlden, om eller när radiostationens
kommersiella intäkter inte längre kan bidra till dess bevarande.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 september 2019, § 362.
Beslutsförslag 3 juli 2019.
Ansökan 29 maj 2019.

Övervägande
Världsarvet Grimeton Radiostation står inför en brytpunkt. Om ett antal år
är risken stor att radiostationens kommersiella intäkter försvinner och

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

17

därmed även en stor del av de medel som finansierar världsarvets
bevarande.
Masterna är dyra i underhåll och därför behövs intäktsbas i den publika
verksamheten för att framöver kunna finansiera underhåll. Det finns några
goda exempel på världsarv i Sverige som gjort en utvecklingsresa och
lyckats nå en stabil grund för verksamheten, Falu koppargruva är ett sådant
exempel.
Utvecklingsplanen Kommunikation på gott och ont är väl genomarbetad för
att rusta Världsarvet Grimeton radiostation för framtiden. Den utväxling
som krävs för att få upp antalet besökare och säkerställa en god bas för
verksamheten kräver utveckling av innehållet och utbudet i verksamheten
vilket är syftet med ansökan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
Näringslivs- och
destinationskontoret;UR
Stiftelsen Världsarvet Grimeton
Region Halland

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011/0170

Tomtpris, exploateringsområde Stenen B och C,
i Tvååker
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna förslag till tomtpriser inom exploateringsområdet Stenen B
och C i Tvååker bestående av ett fast pris för varje tomt om 750 000
kronor och ett rörligt pris för varje tomt om 125 kronor per
kvadratmeter
2. godkänna förslag till tomtpris för förskolan om 3 miljoner kronor
3. godkänna förslag till tomtpris för verksamhetstomt om 280
kronor/kvadratmeter
4. indexreglera priserna från och med 1 januari 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Området Stenen B och C i Tvååker består av 21 småhustomter som
kommunen äger och ska fördelas via kommunens tomtkö. Det fasta priset
för varje tomt föreslås vara 750 000 kronor med tillägg av ett rörligt pris för
varje tomt om 125 kronor per kvadratmeter. Det innebär att priset för den
minsta tomten kommer att uppgå till 885 375 kronor och priset för den
största tomten kommer att uppgå till 933 875 kronor. Inom området finns
även en tomt för förskola. Vid nya brandstationen i Tvååker finns en
verksamhetstomt som ska säljas. Det föreslagna priset är 280
kronor/kvadratmeter.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 3 september 2019, § 351.
Beslutsförslag 27 maj 2019.
Karta Stenen B och C samt karta verksamhetstomt.

Övervägande
I enlighet med kommunens riktlinjer om att försäljningspriset ska vara
marknadsanpassat har samhällsutvecklingskontoret tittat på
försäljningspriser på fastigheter i närheten för att få fram ett
marknadsmässigt tomtpris. De tomter som Etikhus säljer inom området
Stenen B och C och de tomter som har sålts i området Smeakalles Äng
kostar cirka 900 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0521

Förstudie - Byggnation av aktivitetspark för
skate
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att genomföra förstudie för byggnation av aktivitetspark för skate vid
Varbergs idrottshall
2. att godkänna en förstudiekostnad om 250 000 kronor och att denna
kostnad belastar kultur- och fritidsnämndens resultatreserv om
projektet inte genomförs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Berggren (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav 28 februari 2018, § 20, förvaltningen i
uppdrag att genomföra en åtgärdsvalsstudie för ny aktivitetspark för skate
som är till för både föreningsliv och allmänhet. I enlighet med kommunens
då gällande regler och arbetsmetoder för investeringar har förvaltningen
gjort en åtgärdsvalsstudie när det gäller en aktivitetspark för skate. Denna
åtgärdsvalsstudies förslag till placering av aktivitetspark för skate vid
Varbergs idrottshall har granskats av samhällsutvecklingskontoret i samråd
med kultur- och fritidsförvaltningen samt förskole- och
grundskoleförvaltningen. Södra läget på grönområdet öster om Varbergs
idrottshall och nära befintlig parkering bedöms bäst ur perspektivet att
framtidssäkra yta för eventuell utbyggnad av befintlig idrottshall samt
skola.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 september 2019, § 371.
Beslutsförslag 28 augusti 2019.
Kultur- och fritidsnämnden 26 september 2018, § 119.
Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag, 26 juni 2018.
Åtgärdsvalsstudie aktivitetspark skate.
Kommunstyrelsen 23 juni 2015, § 129.

Övervägande
Åtgärdsvalsstudien har haft dialog med kommunens skateboardföreningar
avseende lägen och placering av en skatepark. I det bedömt bästa läget
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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finns en befintlig detaljplan som medger användning av utpekad yta för
allmänt ändamål. Skateparken bedöms gynna förskole- och
grundskoleförvaltningens verksamhet vid den befintliga och närliggande
Påskbergsskolan samt höja kvalitén på dess utemiljö.
En viktig aspekt att bevaka i en förstudie är att göra denna yta tillgänglig,
trygg, bra belyst och med toalettmöjligheter, vilket ökar
förutsättningarna för föreningarna att bedriva verksamhet som lockar både
pojkar och flickor. Totalt sett gynnar en ny anläggning för
skateboardåkning pojkars idrottande, då majoriteten av utövarna både
lokalt och nationellt består av pojkar. Informationsinhämtning och
referenser om kostnad, utformning och genomförande av en skatepark i
förstudiefasen bedöms som relativs god då åtgärdsvalet pekar ut Krokbäck i
Malmö samt Åbroparken i Värnamo som lämpliga referensobjekt.
Skateboardklubben UFO 2000 har ett 10 årigt arrende på kommunalägd
fastighet Charnockiten 1 där det genomförs byggnation i egen regi av en
skateanläggning i anslutning till Brearedshallen. Här finns även källa för
informationsinhämtning på nära håll.
Skateboard är ny på det olympiska programmet och gör sin debut i Tokyo
2020. Här rekommenderas även förstudien att bevaka att utformning
överensstämmer med internationella mått och rekommenderad
utformning. En referensgrupp med relevant kompetens bedöms som viktig i
detta förstudieuppdrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden
Förskole- och grundskolenämnden
Hamn- och gatunämnden
Varbergs fastighets AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012/0144

Tillägg och ändring av föreskrifter för
naturreservatet Utteros i Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
1. att inte ha något att erinra mot länsstyrelsens förslag till ändrade
föreskrifter för naturreservatet Utteros.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län efterfrågar synpunkter från Varbergs kommun
med anledning av förslag till ändrade föreskrifter för naturreservatet
Utteros.
Beslut om att bilda naturreservatet Utteros fattades 3 december 2010, med
huvudsakligt syfte att bevara och utveckla området som häcknings- och
rastlokal för vadare och sjöfågel. Beslutet från 2010 saknar dock föreskrifter
för vissa aktiviteter som bedöms kunna utgöra en störning mot de
naturvärden och arter som finns i området.
Länsstyrelsen föreslår därför tillägg till gällande föreskrifter avseende bland
annat förbud mot att bedriva jakt, att cykla, att medföra hund under
perioden 1 mars – 31 oktober, med undantag från anvisade stigar, att
medföra hund okopplad under perioden 1 november – 28 februari, att
framföra drönare samt att under perioden 1 mars – 31 oktober beträda
delar av reservatsområdet. Beträdnadsförbudet finns även i nu gällande
reservatsföreskrifter, men sträcker sig under perioden 1 mars – 31 juli.
Förslaget innebär därmed att beträdnadsförbudet förlängs men att området
som omfattas av beträdnadsförbud är detsamma.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 september 2019, § 374.
Beslutsförslag 4 september 2019.
Remiss från Länsstyrelsen – Tillägg och ändring av föreskrifter för
naturreservatet Utteros i Varbergs kommun.

Övervägande
Varbergs kommun anser att förslagen till föreskrifter är rimliga för att
skydda de värden som finns i naturreservatet. Kommunen ser positivt på att

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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länsstyrelsen möjliggör för besökare med hund att ta sig längs reservatets
norra och östra sida.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen i Hallands län

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0304

Bildande av naturreservatet Sik i Varbergs och
Falkenbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända yttrande daterat 5 september 2019 till länsstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län efterfrågar synpunkter från Varbergs kommun
med anledning av förslag till bildande av naturreservatet Sik, i Varbergs och
Falkenbergs kommuner.
Reservatsområdet, totalt 1 394 hektar, sträcker sig från Galtabäck i norr till
Lynga i söder och utgörs framförallt av marina miljöer, 1 322 hektar.
Resterande del utgörs av ett strandängsområde söder om Björkäng, 72
hektar.
Syftet med reservatet är att säkerställa och utveckla områdets betydelse
som häcknings-, födosöks- och rastlokal för vadare och sjöfåglar. Exempel
på häckande fåglar är skärfläcka, större strandpipare, rödbena, småtärna
och silvertärna. De grunda bottnarna hyser viktiga födoresurser för sjöfågel
och utgör ett uppväxtområde för fisk och kräftdjur.
För att bevara och utveckla naturvärdena föreslås åtgärder som skyddar
området från störningar på fågellivet, skyddar de marina miljöerna,
vidmakthåller beteshävden och tillskapar mer småvatten.
Förslaget till reservatsbildning strider inte mot Varbergs kommuns
översiktsplan. Området är utpekat som bevarandevärd naturmiljö baserat
på kommunens naturvårdsprogram, klass I, särskilt höga naturvärden.
Norra delen av det planerade reservatet är utpekat som allmän platsmark,
park eller plantering, i detaljplan för Björkäng, fastställd 21 juli 1971. Det
aktuella området är en samfälld fastighet och huvudmannaskapet i
detaljplanen är enskilt.
Hela det föreslagna reservatsområdet ingår i Natura 2000-nätverket,
Galtabäck-Lynga strandängar, där det utöver kommande
reservatsföreskrifter krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på
ett betydande sätt kan påverka naturmiljön. Sik utgör även ett s k
Ramsarområde, Träslövsläge – Morups tånge, och är klassat som
riksintresse naturvård, Träslövsläge – Agerör, enligt 3 kap. 6§ miljöbalken
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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och riksintresse friluftsliv enligt 4 kap. 2§ miljöbalken. Det finns inga
yrkesfiskeanspråk i området.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 september 2019, § 375.
Beslutsförslag 5 september 2019.
Remiss från länsstyrelsen 4 juni 2019.

Övervägande
Strandängar, kusthedar och våtmarker utgör tre fokusområden i
kommunens grönstrategi och som vi har ett särskilt behov av att bevara och
förvalta. Genom att säkerställa dessa miljöer gynnas arter som minskat i
antal under de senaste decennierna och som idag är hotade eller sårbara.
Det finns flera orsaker till minskningen av antalet häckande fåglar: störning
under häckningstid, äggpredation, felaktig eller frånvaro av hävd,
exploatering av kustmiljöer och störning av havsbottnar. Genom
reservatsbildningen föreslås därför föreskrifter och åtgärder för att
begränsa störning och utveckla naturmiljöerna i reservatsområdet.
Huvuddelen av dessa föreskrifter och åtgärder anser Varbergs kommun är
rimliga för att begränsa störningen. Det finns dock ett område där
kommunen anser att föreskrifterna kan behöva justeras.
Under juni 2019 genomförde Varbergs kommun en ryttardialog med fokus
på ridning i naturen. Av de 130 deltagare som deltog i dialogen uppgav 40
stycken att de regelbundet rider på stranden vid Björkäng. Flera av dessa
upplevde oro över bildandet av det nya reservatet. Då det finns få platser i
Varbergs kommun där det är möjligt att rida längs stranden eller bada med
sin häst föreslår kommunen att det anges ett tidsbegränsat förbud mot
ridning 1 mars – 31 oktober, istället för det generella förbud som anges i
nuvarande förslag till föreskrifter (C7). Detta skulle möjliggöra för ridning
under en period då området är tillgängligt för allmänheten och då
störningen på fågellivet är som lägst. I det fall detta inte bedöms förenligt
med reservatets syften och mål bör skälen till ett generellt förbud mot
ridning tydliggöras i beslutshandlingarna.
Genom förslagen till reservatsföreskrifter kommer det att råda
beträdnadsförbud i huvuddelen av området under perioden 1 mars – 31
oktober, förutom på en brukningsväg i den centrala delen av området och
längs sandstranden i väster. Det är viktigt att det på ett tydligt sätt framgår
var allmänheten kan passera genom området under perioden då det råder
beträdnadsförbud, genom gränsskyltning och på informationstavlor i
anslutning till reservatet. Genom tydlig information och skyltning i området

Justerandes signatur
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ökar förståelsen för behovet av att införa beträdnadsförbud och minskar
även risken för överträdelser.
Förbud mot kitesurfing råder inom ett cirka 200 meter brett område söder
om Björkäng, men tillåts i övriga delar av reservatet. Varbergs kommun
anser att länsstyrelsen med detta förslag nått fram till en bra lösning utifrån
de förutsättningar som råder i området. Även här är det dock viktigt att
gränserna tydliggörs, till exempel genom bojar.
Varbergs kommun har under våren 2019 arbetat förvaltningsövergripande
och tillsammans med representanter från Varbergs Förenade Surfare och
länsstyrelsen för att nå fram till ett långsiktigt gemensamt nyttjande av
badplatsområdet, och för att tydliggöra hur stranden och havsområdet kan
nyttjas utan att störa höga naturvärden. Som ett resultat av detta arbete har
kommunen satt upp informationsskyltar i anslutning till badplatsen,
markerat digitalt på Varbergskartan och även placerat bojar för att markera
gränserna till surf- respektive badområdena samt till Natura 2000-området
i söder. Kommunen ser fram emot fortsatt dialog med länsstyrelsen om
informationsinsatser i området när de nya reservatsföreskrifterna beslutats.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Länsstyrelsen i Hallands län
Kultur- och fritidsnämnden
Hamn- och gatunämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0662

Svar på ansökan enligt miljöbalken till
nedmontering och rivning av Ringhals 1 och 2
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. överlämna yttrande daterat 5 september 2019 till Mark- och
miljödomstolen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ringhals AB har vid Mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd,
ändringstillstånd, enligt miljöbalken till nedmontering och rivning av
reaktor 1 och 2. Varbergs kommun ges möjlighet att med anledning av
ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen lämna skriftliga synpunkter.
Varbergs kommun, kommunstyrelsen, har fått om anstånd till att lämna
synpunkter senast 25 september 2019.
Mark- och miljödomstolen har också remitterat ärendet till miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Varbergs kommun.
Ringhals AB har tagit beslut som innebär att Ringhals 1 och 2 ska tas ur
drift. Avveckling av ett kärnkraftverk kan delas in i tre faser;
avställningsfas, servicedrift och rivningsdrift. Varbergs kommun har
tidigare lämnat synpunkter på ansökan för avställnings- och servicedrift.
Denna ansökan behandlar nedmontering och rivning av reaktor 1 och 2 och
i samband med det hantera radioaktivt och icke radioaktivt avfall, krossa
icke radioaktivt avfall samt återvinna icke radioaktivt avfall.
Under nedmontering och rivning uppstår stora mängder konventionellt och
radioaktivt avfall. Denna hantering kommer att äga rum både inom
avvecklingsområdet och inom det så kallade avfallsområdet.
Sökande önskar möjlighet att krossa icke radioaktivt avfall och nyttiggöra
detta som utfyllnad av de hålrum som uppstår i marken när anläggningarna
inom avvecklingsområdet har rivits.
Ringhals AB ansöker om ändring av tillstånd och villkor utifrån förändrad
verksamhet. Bland annat innehåller ansökan ändring av villkor om buller. I
samband med nedmontering och rivning förväntas bullernivåerna öka och
yrkar därmed att tillfälliga bullervillkor ska gälla under tiden som
nedmontering och rivning pågår.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-09-24

27

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 september 2019, § 368.
Beslutsförslag, 5 september 2019.
Yttrande till mark- och miljödomstolen, 5 september 2019.
Kungörelse 22 maj 2019, Mark- och miljödomstolen, aktbilaga 14.
Meddelande 22 maj 2019, Mark- och miljödomstolen, aktbilaga 15.
M 4302–18 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för nedmontering och
rivning av Ringhals 1 och 2, 29 april 2019.
Ansökan om ändringstillstånd avseende nedmontering och rivning av
Ringhals 1 och 2, 26 oktober 2018.
Miljökonsekvensbeskrivning, nedmontering och rivning av Ringhals 1 och
2, Structor, 24 oktober 2018.

Övervägande
Ringhals kärnkraftverk ligger på Väröhalvön och omfattas av fördjupad
översiktsplan för Norra kusten som antogs av kommunfullmäktige 14
februari 2017, § 16.
Av ansökan framgår att under nedmontering och rivning kommer en stor
mängd konventionellt och radioaktivt avfall att uppstå. Kommunen ser det
som positivt att icke radioaktivt avfall används inom verksamhetsområdet,
exempelvis som utfyllnad till de hålrum som uppstår i marken när
anläggningar har rivits.
Under fasen för nedmontering och rivning kommer material att krossas på
plats. Rivning och nedmontering kommer att pågå under flera år. Ringhals
vill ha ändring i bullervillkoren och yrkar att högre bullernivåer ska tillåtas
utomhus vid bostäder under dagtid på vardagar. Eftersom villkoret skulle
komma att gälla för en lång period under flera år ser kommunen ökade
bullernivåer som en negativ påverkan på omgivningen.
I samband med planerad verksamhet uppstår förändringar i
dagvattenavrinningen. Flödena kommer inte att påverkas men det finns en
risk för att urlakning av föroreningar ökar. Det framgår inte tydligt hur
reningen ska ske och vilket skede den ändrade dagvattenhanteringen
klarläggs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Mark- och miljödomstolen
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Dnr KS 2019/0305

Svar på ansökan om ändring av villkor i tillstånd
till verksamhet vid Ringhals kärnkraftverk
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. överlämna yttrande daterat 3 september 2019 till Mark- och
miljödomstolen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ringhals AB har vid Mark- och miljödomstolen ansökt om ändring av
villkor i tillstånd till verksamheten vid Ringhals kärnkraftverk i Varbergs
kommun. Bolaget har yrkat att villkor 19, nu ska omprövas och upphävas.
Villkoret innebär att bolaget ska betala en årlig indexreglerad fiskeavgift.
I gällande miljötillstånd finns ett antal villkor för verksamheten. I en dom
år 2010 beslutade Mark- och miljödomstolen om att föreskriva om
fiskeavgift, vilket lades till som villkor 19. Villkor 19 lyder: Ringhals ska från
och med 2014 betala en årlig indexreglerad avgift enligt 6 kap 5 § lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelse om vattenverksamhet om 189 000
kronor.
Fiskeavgiften är beslutad utifrån ett ökat kylvattenuttag, vilket bolaget fått
tillstånd till i samband med effekthöjning av reaktorerna. När Ringhals 1
och 2 tas ur drift minskar behovet av kylvatten och Ringhals yrkar att
villkoret upphävs.
Varbergs kommun har fått anstånd till att lämna synpunkter senast 25
september 2019.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 september 2019, § 373.
Beslutsförslag, 3 september 2019.
Yttrande till Mark- och miljödomstolen, 3 september 2019.
Kungörelse 4 juni 2019, Mark- och miljödomstolen.
Ansökan om ändringstillstånd avseende nedmontering och rivning av
Ringhals 1 och 2, 26 oktober 2018.

Övervägande
Varbergs kommun har inga synpunkter på Ringhals AB:s ansökan om
omprövning och upphävning av villkor 19.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2019/0289

Redovisning av nämndernas arbete med
program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna nämndernas redovisningar av arbetet med program för
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 16 februari 2016, § 30, om ett program för
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. I
programmet står att berörda nämnder i juni månad varje år översiktligt ska
redovisa till kommunstyrelsen på vilket sätt avtal för privata utförare och
uppdrag för kommunal regi följs upp.
Redovisningen ska ske per kalenderår och lämnas in till kommunstyrelsen
senast 30 juni efterföljande år.
Hamn- och gatunämnden, förskole- och grundskolenämnden, kultur- och
fritidsnämnden, servicenämnden, socialnämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden har lämnat in redovisningar. Övriga nämnder har
sedan tidigare meddelat att de bedömer att de inte har någon verksamhet
som faller inom programmet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 september 2019, § 372.
Beslutsförslag 8 augusti 2019.
Redovisningar från nämnderna.
Kommunfullmäktige 16 februari 2016, § 30.
Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata
utförare.

Övervägande
Samtliga nämnder som anser att de har verksamhet som utförs av privata
utförare har lämnat in redovisningar.
Inom servicenämndens verksamhetsområde finns i upphandlingar och
avtal en sedan tidigare fastställd rutin med mallar för
leverantörsuppföljning. Kravet på utförarens skyldighet att lämna uppgifter
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samt biträda kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten
enligt kommunallagen, finns med i alla nya avtal.
Hamn- och gatuförvaltningen har flera redskap för att arbeta med
uppföljning och kontroll av de verksamheter som utförs av privata utförare.
Några verktyg som används är visuella besiktningar av utförda arbeten,
genomgång av inkomna felanmälningar, årliga uppstarts- och
avstämningsmöten med entreprenörerna, granskning av statistikuppgifter
samt stickprovskontroller.
Socialförvaltningen arbetar systematiskt med planering, beställning och
uppföljning av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde, såväl
verksamhet som utförs i egenregi, som verksamhet som utförs av privata
utförare. För att svara upp mot kravet på allmänhetens insyn arbetar
förvaltningen systematiskt med att synliggöra det kravet i de avtal som
ingås. Förvaltningen dokumenterar årligen det systematiska
kvalitetsarbetet i en sammanhållen kvalitetsberättelse.
Inom förskole- och grundskolenämndens verksamhetsområde har skol- och
särskoleskjutstrafik upphandlats. Uppföljning sker genom
kvalitetsrapportering. Utföraren ansvarar för att kontrollera så att
verksamheten sköts enligt avtal och rapportera till beställaren. Beställaren
har också rätt att med egna medel genomföra en kvalitetsrevision av
verksamheten.
Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde görs
bland annat årligen en skriftlig efterfrågad kvalitetsuppföljning från
vuxenutbildningen hos respektive leverantör. Kvalitetsredovisningen som
redovisas från de privata utförarna fungerar som avtalsuppföljning. Inom
yrkeshögskolan görs en gång per termin en skriftlig enkät bland de
studerande som innehåller frågor gällande utbildningsleverantörens
genomförande av utbildningen.
Inom kultur- och fritidsnämnden pågår arbetet med att avsluta äldre avtal
och på nytt upphandla de uppdrag som ingår i avtalen. De avtal som skrivs i
samband med upphandling utformas i samråd med
upphandlingsavdelningen, på ett sätt som möjliggör uppföljning och
utvärdering enligt kommunallagens bestämmelser.
Det kan konstateras att det skiljer mellan nämnderna hur mycket
verksamhet som utförs av privata utförare. Flera nämnder påpekar i sina
redovisningar att de vid avtalstecknande säkerställer att programmets
intentioner införlivas i avtalen. Kommunkansliet föreslår med beaktande av
inlämnat material att kommunstyrelsen godkänner nämndernas
redovisningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Hamn- och gatunämnden
Förskole- och grundskolenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Socialnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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Dnr KS 2019/0419

Nya trafikplatsnamn i samband med
Varbergstunnelns byggnation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. föreslå Trafikverket att namnge driftplatsdelar i Varberg till
− Varbergs godsbangård
− Varbergs järnvägsstation
− Hamra.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med Varbergstunnelns byggnation och nytt ställverk behövs fler
driftplatsdelar och namn till dessa samt ett övergripande namn för själva
driftplatsen.
Inom driftplatsen Varberg planeras tre stycken driftplatsdelar, varav
Trafikverkets förslag på namn är:
Varberg godsbangård mellan kilometer 73+694–75+862, platsmitt
kilometer 74+778. (Alternativt namnförslag Varberg godsstation)
Varberg personbangård mellan kilometer 75+862–82+391, platsmitt
kilometer 76+788. (Alternativt namnförslag Varberg personstation)
Hamra mellan kilometer 82+211–85+509, platsmitt kilometer 82+725.
(Befintligt namn på driftplats som statusändras till driftplatsdel).
Det övergripande namnet föreslås vara Varberg.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 24 september 2019, § 382.
Beslutsförslag 12 september 2019.
Trafikverkets samrådsbrev och karta över området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0232

Svar på motion om fria arbetsskor/skyddsskor
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om fria arbetsskor/skyddsskor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jeanette Qvist (S), Kent Norberg (S), Linda Berggren (S) och Katarina
Eiderbrant (S) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till personalutskottets förslag.
Jeanette Qvist (S) och Linda Berggren (S) föreslår bifall till motionen.

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

Beskrivning av ärendet
Linda Berggren (S) har 17 april 2018 lämnat in en motion om att Varbergs
kommun ska bekosta arbetsskor/skyddsskor till alla yrkesgrupper som
behöver detta i sitt arbete. Motionären uppger att kvinnodominerade yrken
som barnskötare, underskötare och förskolelärare saknar rätt till
arbetsskor, medan det i mansdominerade yrken är vanligt med fria
arbetsskor. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att alla har
samma rätt till arbetsskor/skyddsskor, oavsett yrke.
Motionen har skickats på remiss till samtliga nämnder.

Beslutsunderlag
Personalutskottet 5 september 2019, § 55.
Beslutsförslag 12 augusti 2019.
Förskole- och grundskolenämnden 24 juni 2019, § 70.
Socialnämnden 20 juni 2019, § 111.
Kultur- och fritidsnämnden 19 juni 2019, § 93.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 27 maj 2019, § 57.
Hamn- och gatunämnden 20 maj 2019, § 59.
Servicenämnden 25 april 2019, § 33.
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Byggnadsnämnden 25 april 2019, § 142.
Motion inkommen 17 april 2018.

Övervägande
Enligt arbetsmiljölagen 2 kap. 7 § är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla
personlig skyddsutrustning om arbetsgivaren inte kan skydda arbetstagaren
mot ohälsa eller olycksfall på något annat sätt. Personlig skyddsutrustning i
lagens mening inkluderar till exempel skor. Skor som inte har som syfte att
skydda arbetstagarens hälsa i arbetsmiljölagens mening utgör inte
personlig skyddsutrustning. Arbetsgivaren har inte något krav att erbjuda
andra skor än skyddsskor. I arbetsmiljörättslig mening är det alltså skillnad
mellan skyddsskor och andra typer av arbetsskor.
Arbetsgivaren måste enligt lag erbjuda skyddsskor oavsett yrke. Det
avgörande är att riskerna i arbetsmiljön inte kan förebyggas på annat sätt
än genom skyddsskor. Det framgår av nämndernas yttranden att det i flera
av kommunens verksamheter finns arbetsmiljöer där det är nödvändigt att
arbetstagare använder skyddsskor. För dessa arbetstagare bekostar
arbetsgivaren skyddsskor.
När det gäller andra typer av arbetsskor, som inte klassificeras som
skyddsskor, är den generella bilden att de olika nämnderna bekostar
arbetsskor där arbetsskor bedöms befogat. Exempel på yrkesgrupper som
erbjuds arbetsskor är badpersonal, idrottsplatsskötare och lokalvårdare.
Inom vissa av socialnämndens verksamheter, till exempel där arbete utförs
i våtutrymme i boende, finns stövlar att tillgå. Samtliga nämnder har i sina
yttranden uppgett att de arbetstagare som bedöms behöva skydds- eller
arbetsskor har tillgång till detta.
Personalkontoret konstaterar att skyddsskor alltid bekostas av
arbetsgivaren oavsett yrke. När det gäller övriga arbetsskor erbjuds detta i
regel till de arbetstagare som i sitt arbete bedöms behöva det. I beredningen
av motionen framgår det att personal inom förskola inte har tillgång till
arbetsskor i form av gummistövlar. Personalkontoret noterar att det
därmed finns en skillnad jämfört med till exempel socialförvaltningen när
det gäller tillgång till arbetsskor som inte klassificeras som skyddsskor.
Eftersom förskolan får ses som ett undantag från den övergripande bilden
föreslår personalkontoret att motionen avslås då arbetstagare i regel redan
idag erbjuds skydds- och arbetsskor. Det anses dock som rimligt att även
personal inom förskolan har tillgång till gummistövlar, även om dessa inte
klassas som skyddsskor i lagens mening.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Reservation från den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen i
ärendet om motion fria arbetsskor/skyddskor, KS den 24 september
2019, ärende 21.
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot Kommunstyrelsens beslut om avslag på
motionen.
I svar från förvaltningarna framgår det att samtliga anställda som har behov av
skyddskor får tillgång till detta av kommunen, vilket följer Arbetsmiljöverkets
regelverk. Gällande arbetsskor så skiljer det sig åt mellan förvaltningarna och
grupper som får arbetsskor är bl a badpersonal, idrottsvaktmästare, kökspersonal
och lokalvårdare. Inom socialförvaltningen ges tillgång till stövlar. I förskole- och
grundskoleförvaltningens svar så påtalas att personal inom förskola inte har
tillgång till stövlar.
Vi anser att det är fel att personal inom förskolan inte får arbetsskor. De har en
arbetsmiljö där de är ute året runt i regn, snö, slask, men förväntas själva att
bekosta skor efter väder. Vi anser även att personal inom äldreboenden borde får
arbetsskor eftersom de har krav på sig att ha skor som de inte tar med sig från
arbetsplatsen pga smittorisk. Detta är också viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv
eftersom verksamheterna är typiska kvinnodominerade arbetsplatser.

-------------------------------------------------------För den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen
Jeanette Qvist
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Dnr KS 2018/0471

Svar på motion om att utöka HBTQ-certifiering
inom skolhälsovården
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att utöka HBTQ-certifieringen inom skolhälsovården
med hänvisning till att det redan idag pågår ett aktivt arbete för
likabehandling inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till personalutskottets förslag.
Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till motionen, att förskole- och
grundskolenämnden ges i uppdrag att inom sin verksamhet 2020 kartlägga
det förebyggande arbetet för de som identifierar sig som HBTQ-personer,
därefter ta fram en plan där certifiering av övrig personal kan vara en del,
för det konkreta arbetet i förvaltningen.

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

Beskrivning av ärendet
Linnea Sandahl (MP) har 30 augusti 2019 lämnat in en motion om att
införa HBTQ-certifiering inom skolhälsovården. Enligt motionen är trygga
skolmiljöer och inkluderande verksamheter viktigt för en god arbetsmiljö
och ett bra elevbemötande. En HBTQ-certifiering innebär enligt
motionären att personalen får lära sig att arbeta systematiskt och
långsiktigt med likabehandling och mänskliga rättigheter. Den förväntade
effekten är att elever får stärkt förtroende för elevhälsan, att elever får
bättre hjälp och stöttning vid behov, och att psykisk ohälsa motverkas bland
elever.
Motionen har skickats på remiss till förskole- och grundskolenämnden och
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslutsunderlag
Personalutskottet 5 september 2019, § 52.
Beslutsförslag 4 juli 2019.
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Förskole- och grundskolenämnden 24 juni 2019, § 55.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 27 maj 2019, § 56.
Motion inkommen 30 augusti 2018.

Övervägande
Enligt diskrimineringslagen och skollagen ska skolan arbeta aktivt för att
förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling. Skolan ska även bedriva ett aktivt
likabehandlingsarbete och främja elevernas lika rättigheter och möjligheter.
Därför ligger det i skolans uppdrag att säkerställa att alla elever upplever en
tillgänglig skolmiljö.
I yttrandet från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden framgår att det
idag pågår ett aktivt arbete för likabehandling inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet, där utvecklingsbehov lyfts fram och
fortbildningsinsatser planeras utifrån verksamhetens behov. Frågor
kopplade till HBTQ är en stor del av arbetet med likabehandling, vilket följs
upp kontinuerligt på arbetsplatsträffar och med elever. Bedömningen är att
kunskapen rörande inkludering och likabehandling är god inom
skolhälsovården, men att det finns anledning att inom nämndens
verksamhet fortsätta utveckla det befintliga förebyggande arbetet för unga
HBTQ-personer. Nämnden avstyrker förslaget om certifiering, men
planerar för fortsatta insatser kopplade till verksamhetens
likabehandlingsplan.
I yttrandet från förskole- och grundskolenämnden framgår att personer
som identifierar sig inom HBTQ-spektret är en identifierad riskgrupp.
Undersökningar bland elever i årskurs åtta i grundskolan och årskurs två på
gymnasiet visar att denna grupp upplever psykisk ohälsa i större
utsträckning än andra. Med anledning av detta har en stor
utbildningsinsats om HBTQ och sexuell hälsa nyligen genomförts i syfte att
höja kompetensen bland personal inom barn- och elevhälsa. Nämnden
bedömer att det därmed redan pågår ett aktivt, systematiskt arbete för
likabehandling. Det finns dock anledning att inom nämndens verksamhet
fortsätta utveckla det befintliga förebyggande arbetet för unga HBTQpersoner. Nämnden avstyrker förslaget om certifiering, men planerar för
ytterligare insatser kopplade till verksamhetens likabehandlingsplan.
Personalkontoret konstaterar att frågor om likabehandling utifrån
elevperspektiv är viktiga och regleras i befintliga lagar och läroplaner. Det
framgår av underlagen i ärendet att nämnderna som påverkas av motionen
har startat upp ett aktivt och systematiskt arbete kring dessa frågor och att
ett utvecklingsarbete planeras oavsett certifiering. Ur personalpolitiskt
perspektiv är det viktigt att fortsätta utveckla kompetens inom området,
både i förhållande till elever och personal. Det är personalkontorets
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uppfattning att nämndernas beskrivna arbete kan främja arbetet mot
diskriminering och att de därmed är i linje med kommunens riktlinjer mot
diskriminering. Sammantaget finner personalkontoret inte skäl i sak att
tillstyrka motionen, eftersom det bakomliggande syftet med en certifiering
redan omhändertas i nämndernas arbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0496

Svar på motion om fria arbets-/skyddskläder i
förskola, fritidshem och dagbarnvård
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om fria arbets-/skyddskläder i förskola, fritidshem och
dagbarnvård.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) har 17 september 2018 lämnat in en motion
om att undersöka vilket behov av skydds- och arbetskläder som finns bland
personal i förskola, fritidshem och dagbarnvård. Vidare föreslår motionären
att kommunfullmäktige beviljar anslag för att tillmötesgå behovet. Enligt
motionären är det en jämställdhetsfråga att barnomsorgspersonal får
tillgång till skydds- och arbetskläder på samma sätt som inom
mansdominerade yrken. Motionären anger även att detta har betydelse för
framtida rekrytering.
Motionen har skickats på remiss till förskole- och grundskolenämnden.

Beslutsunderlag
Personalutskottet 5 september 2019, § 54.
Beslutsförslag 12 augusti 2019.
Förskole- och grundskolenämnden 24 juni 2019, § 69.
Motion inkommen 17 september 2018.

Övervägande
Enligt arbetsmiljölagen 2 kap. 7 § är arbetsgivaren skyldig att erbjuda
personlig skyddsutrustning om arbetsgivaren inte kan skydda arbetstagaren
mot ohälsa eller olycksfall på något annat sätt. Personlig skyddsutrustning i
lagens mening inkluderar till exempel skor, kläder och andra typer av
personligt skydd.
Kläder som inte har som syfte att skydda arbetstagarens hälsa i
arbetsmiljölagens mening kallas arbetskläder. Arbetskläder utgör inte
personlig skyddsutrustning, varför arbetsgivaren inte har något krav att
tillhandahålla detta.
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I yttrandet från förskole- och grundskolenämnden framgår att nämnden
avsätter särskilda medel för att bekosta personliga underställ och
överdragskläder till all förskolepersonal. När det gäller fritidshemspersonal
satsades extra medel 2015 för att täcka behovet av skalkläder för utevistelse.
I samband med remissyttrandet har nämnden beslutat att ge förvaltningen i
uppdrag att säkerställa att det finns personliga arbetskläder i rätt storlek
vid varje förskola, fritidshem och dagbarnvårdare.
Personalkontoret konstaterar med stöd av yttrandet från förskole- och
grundskolenämnden att arbetskläder erbjuds personal inom de av
motionen berörda verksamheterna. Personalkontoret föreslår därför att
motionen avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0681

Svar på motion om gratis kaffe till kommunens
anställda
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om gratis kaffe till kommunens anställda med hänvisning
till att det är en fråga för varje förvaltning att hantera.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C) och Erland Linjer (M) föreslår bifall till
personalutskottets förslag.
Olle Hällnäs (SD) och Jeanette Qvist (S) föreslår bifall till motionen.

Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt personalutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande ordning:
Ja-röst för personalutskottets förslag.
Nej-röst för Olle Hällnäs (SD) med fleras förslag.
Med 7 ja-röster för personalutskottets förslag och 5 nej-röster för Olle
Hällnäs (SD) förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla
personalutskottets förslag.
Beslutande

Ja

Ann-Charlotte Stenkil (M)

X

Erland Linjer (M)

X

Christofer Bergenblock (C)

X

Lena Språng (C)

X

Tobias Carlsson (L)

X

Morgan Börjesson (KD)

X

Nej

Katarina Eiderbrant (S)

X

Jeanette Qvist (S)

X

Kent Norberg (S)

X

Justerandes signatur
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X

Linda Berggren (S)

X

Olle Hällnäs (SD)

X

Summa

42

7

5

Beskrivning av ärendet
Erik Hellsborn (SD) har 17 december 2018 lämnat motion om att
arbetsgivaren ska erbjuda gratis kaffe till alla anställda under arbetstid. I
motionen beskriver motionären att kaffedrickande är en viktig del av
kulturen och gemenskapen på en arbetsplats men att i Varbergs kommun
saknas en gemensam policy för hur kaffe erbjuds. Det visar sig att man gör
olika inom skilda delar av kommunens organisationer och även inom en
och samma organisation. Detta skapar missnöje. Genom att erbjuda gratis
kaffe till samtliga anställda under arbetstiden skulle kommunen, för ringa
summa, kunna sända en tydlig signal om att man uppskattar sina
medarbetare och därigenom också följa sin ambition om att vara en
attraktiv arbetsgivare.
Motionen har skickat på remiss till servicenämnden.

Beslutsunderlag
Personalutskottet 5 september 2019, § 53.
Beslutsförslag 9 april 2019.
Servicenämnden 25 februari 2019, § 11.
Motion inkommen 17 december 2018.

Övervägande
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.
Nämnden anger som skäl att det ur ett medarbetarperspektiv vore positivt
med gratis kaffe. Enligt nämnden finns det ett antal kommuner som
erbjuder gratis kaffe till alla anställda, några som inte gör det, samt
exempel på kommun som gör kostavdrag för alla anställda för att bekosta
bland annat kaffe.
Personalkontoret föreslår att motionen avslås. Personalutskottet beslutade
14 mars 2016, § 11, att anta ett arbetsgivarpolitiskt program. Programmet är
ett styrdokument som sammanfattar alla policys, riktlinjer och andra
styrande dokument inom det personalpolitiska området. I programmet
anges bland annat att kommunens medarbetare ska uppleva en god
arbetslivskvalitet och att arbetsplatserna ska vara sunda och säkra.
Kommunen ska tillämpa ett hälsofrämjande synsätt och verka för en god
hälsa hos alla medarbetare. Vidare ska kommunen genomföra aktiviteter
för att både attrahera och motivera/utveckla medarbetare, bland annat med

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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fokus på utveckling av arbetsvillkor och förmåner. Respektive nämnd har i
egenskap av arbetsgivare för sin verksamhet ansvar för att förvaltningen
efterlever styrdokumenten. I det ansvaret ingår att sätta in lämpliga
insatser för att nå kommunens personalpolitiska ambitioner.
Personalkontoret bedömer att frågan som motionen avser, gratis kaffe till
alla anställda, inte kräver ytterligare principiell reglering, utan är ett
exempel på en insats som en verksamhet kan behöva sätta in för att leva
upp till kommunens arbetsgivarpolitiska program. Andra exempel på
hälsofrämjande insatser som en verksamhet kan sätta in är frukt till
medarbetarna, olika typer av sociala aktiviteter, hälsoprojekt, med mera. En
fråga om en enskild insats bör hanteras i den eller de förvaltningar där
frågan bedöms vara lämplig för att på bästa sätt uppnå de personalpolitiska
målen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0225

Svar på motion om utbildning till
undersköterska/skötare
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om utbildning till undersköterska/skötare med hänvisning
till att det redan arbetas med frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) har 17 april 2018 lämnat in en motion om att
storsatsa på fler utbildningar till undersköterskor/skötare. Motionären
anger att det är stor personalbrist inom kommunens äldreboenden. För att
lösa dagens och morgondagens personalbehov föreslår motionären att
kommunen anordnar fler utbildningar till undersköterskor och skötare.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.

Beslutsunderlag
Personalutskottet 5 september 2019, § 56.
Beslutsförslag 12 augusti 2019.
Socialnämnden 20 juni 2019, § 112.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 17 juni 2019, § 68.
Motion inkommen 17 april 2019.

Övervägande
Socialnämnden avstyrker motionen då frågan om personal- och
kompetensförsörjning arbetas med utifrån ett bredare perspektiv än fler
utbildningsplatser. I yttrandet från socialnämnden bekräftas att det är
viktigt att satsa på utbildningar för att få kompetent personal inom vården.
Nämnden lyfter ett antal olika insatser som görs för att möta behovet av
personal:
•
•
•

Justerandes signatur

öka intresset för arbete inom vården genom att erbjuda praktik och
liknande.
utveckling av flexibla kompetensinsatser, exempelvis genom
distansutbildning och lärlingsutbildning.
utveckling av kompetensinsatser för ökade grundläggande
kunskaper för vårdbiträden.
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

•
•
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utveckling av kompetensinsatser för specialistundersköterskor inom
exempelvis demens och psykiatri.
utveckling av kompetensinsatser för legitimerad personal med fokus
på ökad koppling till forskning och avancerad vård och omsorg.

Utöver detta har man i samarbete med fackförbundet Kommunal och
Vuxenutbildningen i Varberg arbetat för att öka antalet sökande till
kommunens undersköterskeutbildning. Kommunen har tagit fram olika
utbildningserbjudanden till medarbetare. Erbjudandena kan bestå i
studiematerial, webbinarier på arbetstid, trygg anställning under
studietiden och vid examen en fast anställning i kommunen. Hösten 2018
sökte 67 personer till utbildningen. Inför utbildningsstart hösten 2019 är
intresset fortsatt stort.
För att öka intresset för vårdyrket arbetar man inom förvaltningen med
varumärkesambassadörer. Uppdraget är att saluföra yrket på mässor, i
kampanjer, i skolor och liknande.
Även utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstyrker motionen. Av
yttrandet från nämnden framgår att det finns gott om
utbildningsmöjligheter för undersköterskor, både inom vuxenutbildningen
och gymnasieutbildningen. Nämndens bedömning är att det inte saknas
utbildningsplatser utan att intresset för arbetet som undersköterska är för
lågt.
Personalkontoret konstaterar att framtida personal- och
kompetensförsörjning är en stor utmaning, inte minst inom vård- och
omsorgsområdet. Det är viktigt att arbeta aktivt och kreativt med att
attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal. Från och med 2020
handlar ett av kommunens övergripande prioriterade mål om att trygga
kompetensförsörjningen. Det framgår av underlagen att de nämnder som
primärt berörs av motionen arbetar aktivt med frågan om
personalförsörjning i vilken utbildningsplatser är en av flera delar.
Personalkontoret föreslår därför att motionen avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0474

Svar på motion om mobil insamling av avfall
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om mobil insamling av avfall.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Johan Rosander (MP) inkom 31 augusti 2018 med en motion till
kommunfullmäktige om mobil insamling av avfall. Motionären pekar på att
Varbergs kommun bör underlätta för invånare i hela kommunen att
återvinna och bidra till en god miljö samt att minska transporterna som
sker till återvinningsstationerna.
I motionen föreslås därför att en mobil insamling hämtar upp återvinning,
men även grovsopor och brännbart och farligt avfall hos privata
fastighetsägare på landsbygden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 3 september 2019, § 356.
Beslutsförslag 2 juli 2019.
Remissyttrande från VIVAB, 7 februari 2019.
Motion inkommen 31 augusti 2018.

Övervägande
Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, har det övergripande ansvaret för
insamling och behandling av avfall i Varbergs kommun. VIVAB beslutade
2015 om strategier för utvecklingen av deras återvinningscentraler som
innebär att samtliga VIVABs återvinningscentraler ska ha en fullt utbyggd
sortering, det vill säga att besökare ska kunna sortera avfallet lika bra
oavsett om man utnyttjar någon av de mindre eller de två stora
återvinningscentralerna.
I Varbergs kommun finns det två mobila återvinningsstationer, i Kungsäter
och Bua. Möjligheterna att sortera avfallet är mycket större på
återvinningscentralerna och VIVAB vill i första hand styra invånarna dit.
VIVAB har därför valt att endast ha mobil återvinning på de orter som har
långt till sin närmaste återvinningscentral.
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De mobila återvinningsstationerna är tillgängliga vid ett begränsat antal
tillfällen under sommarhalvåret och besökarna kan lämna skrot, trä, ris,
kompost, brännbart och fyllnadsmassor. VIVABs målsättning är att de
mobila återvinningsstationerna ska fungera som komplement till
återvinningscentralerna. I framtiden vill VIVAB att invånare ska ha
möjlighet att även lämna elektronik, lysrör och glödlampor.
Det finns även möjlighet att få sitt avfall hämtat vid tomtgränsen för de
hushåll som har svårt att själva köra sitt avfall till återvinningscentralerna.
Hämtningen sker i slutet av augusti och utnyttjas av ett fåtal kunder. Alla
villahushåll har även möjligheten att få sitt farliga avfall hämtat vid
fastigheten.
VIVAB anser att det befintliga systemet med återvinningscentraler och
mobil insamling av avfall är tillräckligt för att täcka kommuninvånarnas
behov och anser att det inte behöver byggas ut ytterligare.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår därför, i enlighet med VIVAB:s
yttrande, att motionen om mobil insamling av avfall avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0520

Svar på motion om hållbarhetsmålen 2017–2025
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om hållbarhetsmålen 2017–2025.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) förslår bifall till motionen.
Christofer Bergenblock (C) förslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) och Fredrik Gustafsson (SD) inkom 15 oktober 2018 med
en motion om hållbarhetsmålen 2017–2025.
Motionärerna pekar på att elproduktion i Sverige som baseras på solenergi
släpper ut tre till fyra gånger mer koldioxidekvivalenter/ kWh än den
svenska energimixen. Detta menar motionärerna strider mot avsnittet om
ekologiska fotavtryck i hållbarhetsmålen. I kommunens antagna
hållbarhetsmål står det ”Driva på användningen av solenergi vid ny- och
ombyggnation”. Detta menar motionärerna är felaktigt och att texten bör
tas bort till det finns livscykelanalyser som pekar på att anläggningar med
solpaneler har lägre koldioxidpåverkan än nuvarande energimix.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 3 september 2019, § 357.
Beslutsförslag, 5 juli 2019.
Servicenämnden 21 mars 2019, § 21.
Yttrande från Varberg Energi AB, 4 februari 2019.
Byggnadsnämnden 23 maj 2019, § 176.
Yttrande från Varbergs Fastighets AB, 28 maj 2019.
Yttrande från Varbergs Bostads AB, 15 maj 2019.
Motion inkommen 4 oktober 2018.
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Övervägande
Enligt Varberg Energis redogörelse av solel och det klimatavtryck som
elproduktion som baseras på solenergi genererar, är det viktigt att klargöra
att en solcellsanläggning inte släpper ut några direkta koldioxidutsläpp när
anläggningen är färdiginstallerad och producerar el. Solelens utsläpp av
växthusgaser sker indirekt vid tillverkning av komponenterna i
solcellsanläggningar. Den absoluta majoriteten av en solcells klimatavtryck
kommer från den el som används vid tillverkning av solcellerna och
modulen. Exakta siffror på vilket klimatavtryck solel i Sverige har i dag
beror på i vilket land som modulerna har tillverkats i. Parametrar att ta
hänsyn till i beräkningar är det tillverkande landets energimix samt hur
tillverkarens energimix påverkas då tillverkande fabriker ofta har en egen
solcellsanläggning på taket.
Varberg Energis bedömning är att fortsatt satsning på solceller väl stödjer
de framtagna hållbarhetsmålen och övriga samråd instämmer med detta
yttrande. Samhällsutvecklingskontorets sammanvägda bedömning är att i
enlighet med samtliga yttranden avslå motion om hållbarhetsmålen 2017–
2025.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0100

Svar på motion om kameraövervakning inom
skolområden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att installation av
kameraövervakning inom skolområden redan sker vid behov.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Olle Hällnäs (SD) förslår bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) förslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) har kommit in med motion om kameraövervakning inom
skolområden. Motionären skriver att det har inträffat ett antal tillbud på
diverse skolor, exempel är förstörelse eller i andra fall droghandel inom
skolområdet, där unga barn sedan hittar kanyler och annan
narkotikarelaterad utrustning, och yrkar därför att kommunfullmäktige
beslutar söka och efter lyckad ansökan montera upp
kameraövervakningssystem med tillhörande skyltar vid särskilt utsatta
skolor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 september 2019, § 364.
Beslutsförslag 10 juli 2019.
Förskole- och grundskolenämnden 24 juni 2019, § 67.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 17 juni 2019, § 69.
Motion inkommen 19 februari 2019.

Övervägande
Förskole- och grundskolenämnden avstyrker motionen med hänvisning till
att behoven bör kartläggas och utredas innan kameraövervakning blir
aktuellt och att ansökan om kameraövervakning ska ske vid behov. Det
finns dessutom många andra åtgärder som kan sättas in innan dess.
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstyrker motionen med
hänvisning till att inga större incidenter inträffat på deras skolor. Ansökan
om kameraövervakning sker redan idag vid behov, exempelvis har Peder
Skrivares skola och Bockstensskolan sedan länge kameraövervakning. Med
anledning av ovanstående föreslår därför kommunkansliet
kommunfullmäktige att avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Ks § 228

Tillsättande av tillförordnad förvaltningschef för
socialförvaltningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. utse Kristina Kjellgren, 800821, till tillförordnad förvaltningschef för
socialförvaltningen från och med 16 november 2019 och tills dess att
ordinarie förvaltningschef tillträder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att utse Kristina Kjellgren, 800821, till
tillförordnad förvaltningschef för socialförvaltningen från och med 16
november 2019 och tills dess att ordinarie förvaltningschef tillträder.

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

Beskrivning av ärendet
Rekrytering av förvaltningschef till socialförvaltningen pågår. Från det att
nuvarande förvaltningschef slutar till dess att ny ordinarie utses, behöver
en tillfällig förvaltningschef utses.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Socialnämnden
Personalkontoret
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Ks § 229

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 28 augusti - 24
september 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2019/0005–142
Markförvaltarens delegeringsbeslut om yttrande över ansökan om
nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad inom fastigheten
Grimeton 9:10.
Dnr KS 2019/0005–146
Markförvaltarens delegeringsbeslut om yttrande över ansökan om
förhandsbesked av parkering inom fastigheten Bossgård 2:20.
Dnr KS 2019/0005–150
Markförvaltarens delegeringsbeslut om yttrande över ansökan om
nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten Trönningenäs 5:73.
Dnr KS 2018/0149–22
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut om nyttjanderättsavtal för
tillfällig etablering av bodar och förberedande åtgärder inom Alunskiffern 1.
Dnr KS 2019/0008–25
Markförvaltarens delegeringsbeslut om överenskommelse om ledningsrätt
inom del av Trönninge 12:3.
Dnr KS 2019/0415–1
Kommunarkivariens delegeringsbeslut om att inte lämna ut del av allmän
handling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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