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§ 279

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

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens dagordning för sammanträdet 17 december 2019
ändras enligt ovanstående beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2019/0464

Förstudie och investering för Påskbergsvallen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bevilja kommunstyrelsen ett investeringsanslag för budget 2020 med
7,3 miljoner kronor avseende arenaanpassning Påskbergsvallen
2. den utökade kostnaden för Påskbergsvallen ska till huvuddelen
finansieras av Varberg BoIS
3. investeringen av etapp 2, cirka 34 miljoner kronor, kommer att
färdigställas senast 2022 och hanteras i budgetprocessen under 2020.
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna Förstudierapport Arenaanpassningar Påskbergsvallen
2. uppmana kultur- och fritidsnämnden att förhandla fram avtal så att den
utökade hyran och driftskostnaderna för Påskbergsvallen i huvudsak
finansieras genom ökad hyra för Varbergs BoIS. Förhandlingen ska vara
klar inför kommunfullmäktiges beslut 21 januari 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Språng (C), Ann-Charlotte Stenkil (M), Jana Nilsson (S), Morgan
Börjesson (KD) och Christofer Bergenblock (C) föreslår bifall till
arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Påskbergsvallen som är kommunens huvudarena för elitfotboll, är i idag
inte godkänd för spel i högsta serien - allsvenskan.
Varberg BoIS idrottsförening har genom de resultat man under säsongen
har presterat i fotbollens näst högsta division för herrar, kallad superettan,
säkrat en plats för spel i allsvenskan under kommande säsong.
I dagsläget finns dispens för vissa av arenakraven på anläggningen.
När ett avancemang nu är ett faktum kommer denna dispens inte längre att
ges utan kräver insatser för en rad områden. Anläggningen används även av
Varbergs GIF friidrott och Varbergs GIF fotboll, samt har under 2019 varit
hemmaarena för Kungsbackas damlag som spelar i damallsvenskan.
Kultur -och fritidsförvaltningen har genomfört en behovsanalys som ligger
till grund för den förstudie som nu är genomförd.
Uppdraget formulerades att behovsanalys och förstudie ska utreda vad som
krävs för att tillmötesgå rådande arenakrav för elitspel till lägsta möjliga
kostnad till gagn för spel i första hand i Varberg och att de nya
investeringarna som krävs ska i möjligaste mån vara flyttbara. En
Justerandes signatur
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ytterligare hänsyn i arbetet har varit att inte påverka friidrottens
förutsättningar på anläggningen.
Kommunstyrelsen beslutade 29 oktober 2019 att godkänna behovsanalys
och starta förstudie. Varbergs fastighets AB fick uppdrag av
samhällsutvecklingskontoret att genomföra förstudie till en kostnad om
max 250 000 kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 december 2019, § 528.
Beslutsförslag 11 december 2019.
Förstudierapport Arenanpassningar Påskbergsvallen, v 1.2.
Bilaga A, Förbesiktning Svenska Fotbollsförbundet.
Bilaga B, Tidplan.
Bilaga C, Ekonomi Påskbergsvallen.
Bilaga D, Ny sittplatsläktare och serviceytor.
Bilaga E, Ombyggnation och funktioner huvudläktare.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret har i interna avstämningar kommit fram till
att de arenaanpassningar som eventuellt genomförs på Påskbergsvallen bör
ha en livslängd på minst 10 – 15 år.
Löparbanor och anpassningar som gjorts för friidrotten på Påskbergsvallen
har en motsvarande livslängd och kan därefter, om investeringsutrymmet
finns, flyttas till annan plats. Förslaget är att en ny utomhusarena byggs i
Trönninge.
En framtida långsiktig lösning för elitfotboll i Varbergs centrum behöver
studeras på en övergripande nivå, där alternativ till Påskbergsområdet kan
övervägas. Ett sådant alternativ ligger inom en tidshorisont som sträcker
sig från omkring 10 år framåt i tiden.
Om kommunen ska kunna erbjuda fotbollsspel i allsvenskan för Varbergs
BoIS så krävs anpassning av Påskbergsvallen för att klara de arenakrav som
Svenska fotbollsförbundet ställer. För att rent praktiskt med den korta tid
som finns innan säsongstart i slutet av mars 2020 krävs insatser i två
etapper. Om ett politiskt beslut finns att investeringsmedel avsatts och
åtgärder planeras för att ha en fullt ut godkänd anledning kan vissa
funktioner få dispens. Dock måste säkerhetskrav på arenan säkerställas
samt kapacitet på funktioner som entréer, toaletter, kiosker mm. Utöver det
behövs rätt utrymmen/funktioner för bortalagets omklädning, media- och
pressrum, ledningsrum och VIP-platser på läktare, sittplatser mm.
I detta ärende har avsteg från gällande fastighetsinvesteringsprocess gjorts
på grund av dess brådskande karaktär. Kultur- och fritidsnämnden har
Justerandes signatur
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enbart fått muntlig information om behovsanalysen. Åtgärdsvalsfasen har
utgått.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 281

6

Dnr KS 2019/0565

Kommunstyrelsens budget 2020 och
långtidsplan 2021-2024
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna kommunstyrelsens budget 2020 och långtidsplan 2021-2024.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till budget för
kommunstyrelsen och dess verksamhet 2020 samt långtidsplan 2021-2024.
Justering av ekonomiska ramar mellan kontoren bemyndigas
kommundirektören att hantera.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 december 2019, § 529.
Beslutsförslag 2 december 2019.
Kommunstyrelsens budget 2020 och långtidsplan 2021-2024.

Övervägande
Vad gäller differensen mellan kommundirektörens budget mellan år 2017
och 2018 så tillfördes välfärdsmedel på 3 000 000 kronor, och mellan år
2019 och 2020 tillförs kommundirektören medel på 5 000 000 kronor
avseende digitalisering samt en justeringspost avseende Facility
management som kommer fördelas ut till kontoren på cirka 2 000 000
kronor. Förändringen på personalkontorets budget består den av tillförda
medel avseende personal & kompetensförsörjning på 5 000 000 kronor
samt omställningsmedel för Varberg direkt på 2 700 000 kronor. Vad gäller
förändringen på samhällsutvecklingskontoret så beror det på att
exploateringsintäkter och mark förändras mellan åren samt att det kan ske
försäljningar av fastigheter under året som ej är budgeterade.
Kommunkansliet har fått utökad ram mellan år 2019-2020 och det beror på
en fördelning av budget mellan kansliet och kommundirektören.
Kommunikationsavdelningen har fått resursförstärkning på 950 000
kronor mellan år 2019 och 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på
kommunstyrelsens förvaltning
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Dnr KS 2019/0266

Finansrapport per 30 september 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna finansrapport per 30 september 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Internbanken ska enligt finanspolicyn upprätta en rapport innehållande
information om kommunkoncernens finansiella verksamhet, sammanställa
och kontrollera finansiella risker, följa upp utfall mot limiter och säkerställa
att finanspolicy och tillämpningsanvisningar efterlevs.
Rapporten ger en sammanfattad bild över den finansiella verksamheten och
hur den har bedrivits per 30 september 2019.
Den finansiella verksamheten har skötts inom de av kommunfullmäktige
fastställda ramar på ett säkert sätt utan spekulativa inslag och med en
betryggande säkerhet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 3 december 2019, § 498.
Beslutsförslag 11 november 2019.
Finansrapport 30 september 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2019-12-17

§ 283

8

Dnr KS 2019/0326

Omfördelning av omställningsmedel Varberg
Direkt
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. 1,5 miljoner kronor överförs till personalkontoret för
omställningskostnader 2019 avseende bildandet av ny nämnd samt
utveckling av medarbetarwebben.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med planering av införandet av Varberg Direkt, avsattes genom
beslut om budget 2017 i kommunfullmäktige 3 miljoner kronor i
helårskostnad för hantering av omställningskostnader som förväntades
uppstå i förvaltningarna när personal skulle omdisponera hela eller delar av
sina tjänster från ursprunglig förvaltning till det nya kundcentret Varberg
Direkt. I beslut om budget 2018 fördes medlen över till kommunstyrelsen
för hantering och samordning. Omställningsmedlen har hanterats av
personalkontoret under 2018 och 2019. Den 21 maj 2019 var sista datum
för förvaltningarna att ansöka om ersättning för dessa
omställningskostnader för 2019. Totalt har endast 458 000 kronor använts
av årets medel. Därför finns 2,54 miljoner kronor kvar som inte kommer
behövas till det de ursprungligen var tänkta för, då förvaltningarna gjort
interna justeringar av verksamheter och uppdrag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 december 2019, § 519.
Beslutsförslag 31 oktober 2019.

Övervägande
Den 1 januari 2019 startades en ny nämnd för utbildnings- och
arbetsmarknadsfrågor och tidigare inte definierade kostnader har uppstått i
samband med ändrad nämndsorganisation. Även arbetet med
medarbetarwebben har genererat oförutsedda kostnader, och 1,5 miljoner
kronor föreslås därför överföras till personalkontoret för att täcka dessa
omställningskostnader.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varberg direkt
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2019/0373

Ägardirektiv och bolagsordning för Varberg
Energi AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna revidering av ägardirektiv och bolagsordning för Varberg
Energi AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varberg Energi-koncernen består av två bolag; moderbolaget Varberg
Energi AB med verksamheterna elnät, gasnät, fjärrvärme, IT och inforgi,
samt det helägda dotterbolaget Varberg Energi-marknad AB.
Dotterbolagets verksamheter är elhandel och elproduktion samt gashandel.
Varbergs kommun äger Varberg Energi AB till 100 procent genom Varbergs
Stadshus AB.
Styrelsen och bolaget ser anledning att revidera bolagsordningen samt
ägardirektivet för Varberg Energi AB. Bakgrunden är att både anpassa till
de produkter och tjänster som levereras idag samt för att ge utrymme för
fortsatt affärs- och verksamhetsutveckling. Drivkrafter för detta är de
fortsatt snabba förändringarna i energibranschen.
Under bolagets föremål i bolagsordningen har följande lagts till ”Bolaget får
också utforska och leverera lösningar för energiförsörjning, digitala
kommunikationslösningar samt relaterade tjänster och produkter”. Under
bolagets ändamål i har följande lagts till ”Bolaget ska bidra till utveckling av
ett långsiktigt hållbart samhälle”.
Motsvarande tillägg ha gjorts i beskrivningen av bolagets föremål och
ändamål i ägardirektivet som är en redogörelse för vad som anges i
bolagsordningen. Därutöver har ytterligare tillägg och ändringar gjorts i
ägardirektivet.
Under rubriken ”Ekonomiska riktlinjer och mål” föreslås att resultatkravet
höjs från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor vilket bättre
överensstämmer med bolagets utveckling. Tillförs även hur stor del av
investeringsbudgeten som får användas till utforskande affärsutveckling.
Under rubriken hållbarhet läggs till ”Bolaget ska bidra till utveckling av ett
långsiktigt hållbart samhälle genom att utforska och leverera
konkurrenskraftiga lösningar för energiförsörjning, digitala
kommunikationslösningar samt relaterade tjänster och produkter.”
Justerandes signatur
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Denna förändring kopplar tydligare till Varberg Energi ABs affärsfilosofi
och vision, uttalar att nya område behöver utforskas, betonar leverans det
vill säga hög tillgänglighet/attraktivitet i erbjudande samt att
energiförsörjning är ett bredare ord som omfattar till exempel solceller och
laddinfrastruktur. Digitala kommunikationslösningar samt relaterade
tjänster/produkter innefattar bland annat Smarta hem och Internet of
things-tjänster och en öppenhet för nya erbjudande som inte går att förutse
i en föränderlig affärsmiljö.
Övriga ändringar i ägardirektivet är närmast redaktionella.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 december 2019, § 517.
Beslutsförslag 10 juli 2019.
Reviderad bolagsordning för Varberg Energi AB.
Reviderat ägardirektiv för Varberg Energi AB.
Styrelsemöte Varbergs Stadshus 3 december 2019, § 7.
Styrelsemöte Varberg Energi AB 3 september 2019, § 5.2.
Styrelsemöte Varbergs Stadshus AB 4 juni 2019, § 3.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0560

Förslag till fusion av Stiftelsen Apelvikens
Sjukhus
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. tillstyrka en ansökan om fusion av Stiftelsen Apelvikens sjukhus och
Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Jäv
Turid Ravlo -Svensson (S) och Erland Linjer (M) anmäler jäv och deltar inte
i handläggningen av ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Stiftelsen Apelvikens sjukhus vill inhämta nuvarande
huvudmäns synpunkter på en fusion med Sigrid och Adolf Nordenborgs
stiftelse.
Anledningen till att Stiftelsen Apelvikens sjukhus styrelse önskar göra
denna fusion är att man ser svårigheter i att kunna dela ut medel enligt
stiftelsens ändamål. Det har visat sig att administrationskostnaderna för
stiftelsen har blivit höga bland annat beroende på att det ställs krav på
auktoriserad revisor för verksamheten. Den höga administrationskostnaden
äter upp den möjliga utdelningen.
För att bedriva verksamheten effektivare anser styrelsen för Stiftelsen
Apelvikens sjukhus att en fusion med Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse
hade varit lämplig i och med att denna stiftelse har ett avsevärt högre
kapital och om kapitalet från Stiftelsen Apelvikens sjukhus tillförs så ökar
inte den administrativa kostanden för Sigrid och Adolf Nordenborgs
stiftelse och därmed kan en större utdelning göras.
Enligt styrelsen för Stiftelsen Apelvikens sjukhus har de båda stiftelserna
samma ändamål förutom att Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse inte får
främja forsknings- och utvecklingsarbete vilket får ske i Stiftelsen
Apelvikens sjukhus.
En eventuell fusion skulle innebära att Stiftelsen Apelvikens sjukhus
upphör samtidigt som stiftelsens förmögenhet och andra åtaganden
överförs till Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse.
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Styrelsen för Sigrid och Adolf Nordenborgs stiftelse ställer sig positiva till
förslag om fusion.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 december 2019, § 510.
Beslutsförslag 27 november 2019.
Skrivelse från Stiftelsen Apelvikens sjukhus.
Stadgar för Stiftelsen Apelvikens sjukhus samt Sigrid och Adolf
Nordenborgs stiftelse.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Apelvikens sjukhus.

Övervägande
En fusion av dessa båda stiftelser kräver tillstånd från länsstyrelsen i Västra
Götaland. Om länsstyrelsen anser sig inte kunna ta detta beslut måste en
ansökan om permutation göras hos kammarkollegiet.
Vid denna hantering kommer länsstyrelsen eller kammarkollegiet bedöma
om ändamålet i de båda stiftelserna kan tillvaratas i en fusionerad ny
stiftelse vilket innebär att Varbergs kommun inte har någon åsikt i denna
fråga. I och med att Varbergs kommun har utsett två ledamöter jämte
suppleanter i Stiftelsen Apelvikens sjukhus så är det önskvärt att Varbergs
kommun även utser ledamot i styrelsen till den fusionerade stiftelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0302

Varbergs vision
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. ta bort årtalet ”2025” från Varbergs vision.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 15 november 2011, § 168, att som vision
Varberg 2025 anta ”Västkustens kreativa mittpunkt”.
Dessutom beslutades att som beskrivning av visionen anta berättelsen:
- Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För
att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till
”Västkustens kreativa mittpunkt”. För att lyckas krävs nytänkande,
framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för
tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.
Som intern verksamhetsidé antogs ”Vi ska förenkla människors vardag och
inspirera dem att uppnå sina drömmar”.
Som internt förhållningssätt antogs
- Hållbarhet; Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov
socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
- Delaktighet; Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande
förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och
omtanke.
Det har nu gått ganska många år sedan kommunfullmäktige beslutade om
visionen och ett stort antal medarbetare och chefer har också anställts i
kommunen efter det att beslutet togs. Kommundirektören påbörjade
därför, efter samråd med kommunstyrelsen, ett arbete att åter vitalisera
visionen och levandegöra den i organisationen.
Uppgiften har utförts av kommundirektören tillsammans med
koncernledningsgruppen och under 2018 och 2019 har alla chefer i
kommunen och de helägda kommunala bolagen ”återbesökt” visionen i en
serie nätverksträffar.
Syftet under 2018 var att föra en dialog om visionen med samtliga chefer;
dess innehåll, innebörd och faktiska påverkan på hur och i vilken riktning vi
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arbetar i kommunen. Teman var dels ”att leva visionen” men också att
konkretisera och prioritera.
En sammanställning och analys av diskussionerna visade bland annat att
visionen, dess lydelse och delar inte är ifrågasatta, tvärtom. En samlad bild
är att visionen bör leva över tid och att därmed årtalet ”2025” är onödigt.
Under 2019 har nätverksträffarna fortsatt med syftet att föra en dialog om
och dela erfarenheter kring arbetet med att levandegöra visionen
tillsammans med medarbetarna. Samtliga chefer har också i uppdrag att
tillsammans med medarbetarna arbeta med visionen och levandegöra den i
verksamheten och vardagen.
Arbetet med visionen har återrapporterats till kommunstyrelsen och
kommunstyrelsen har också inbjudit samtliga förtroendevalda i kommunen
till en utbildningsdag kring visionen och framtida utmaningar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 3 december 2019, § 499.
Beslutsförslag 25 september 2019.

Övervägande
Den samlade bilden av resultatet av chefernas nätverksdiskussioner är att
visionen, dess lydelse och delar bör behållas och bör leva över tid och att
årtalet ”2025” då inte behövs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0562

Nya riktlinjer för informationssäkerhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta nya riktlinjer för informationssäkerhet
2. upphäva nuvarande riktlinjer för informationssäkerhet samt riktlinjer
för digital lagring, KS 25 september 2018, § 189.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Informationssäkerhet består av att skapa och upprätthålla lämpligt skydd
för information oavsett dess form så som text, bild, film och ljud oberoende
av om den finns i IT-system, papper eller i form av tal. Medan IT-säkerhet
fokuserar på säkerhet i IT-miljöer så handlar informationssäkerhet om hur
all information ska skyddas oavsett hur den hanteras.
Kommunen behöver ha och har två styrande dokument på området
informationssäkerhet enligt rekommendation och vägledning från
Myndigheten för samhällsberedskap, MSB. Dessa är ”Policy för
informationssäkerhet” samt ”Riktlinjer för informationssäkerhet”.
Nuvarande riktlinjer för informationssäkerhet är ett mycket omfattande
dokument på sextio sidor som i vissa fall kan upplevas som svåra att
tillämpa. Samtidigt är området informationssäkerhet komplext och i
ständig förändring vilket kräver att kommunens verksamheter får
förutsättningar att se över vissa instruktioner mer kontinuerligt.
Nya riktlinjer för informationssäkerhet föreslås beslutas av
kommunstyrelsen, bland annat för att detaljinstruktioner framgent ska
kunna hanteras i god ordning inom ramen för verkställighet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 17 december, § 527.
Beslutsförslag 27 november 2019.
Riktlinjer för informationssäkerhet.

Övervägande
Kommunens nuvarande riktlinjer för informationssäkerhet har visat sig
vara svåra att hantera i verksamheterna på grund av sin digra omfattning.
Samtidigt är det av vikt att kommunen har fastställt styrdokument av detta
slag enligt rekommendationer från MSB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Området informationssäkerhet är komplext och i ständig förändring, vilket
kräver möjlighet att hålla instruktioner och vägledningar aktuella och
fungerande.
För att få en framtida effektiv och tydlig styrning på
informationssäkerhetsområdet har ett förslag till reviderade riktlinjer för
informationssäkerhet arbetats fram. De nya riktlinjerna håller en hög och
formell nivå men utan alltför detaljerade instruktioner.
Behovet av detaljerade instruktioner planeras att kunna hanteras i god
ordning och inom ramen för verkställighet där kommundirektören formellt
ger anvisningar för arbetet med informationssäkerhet.
Med detta förfarande skapas förutsättningar för kommunens verksamheter
att löpande hålla detaljerade instruktioner och vägledningar aktuella
utifrån de behov som finns och de nya behov som kontinuerligt uppstår.
Som ett led av detta upphävs tidigare styrdokument ”Riktlinjer för
informationssäkerhet” samt ”Riktlinjer för digital lagring”. De delar som
inte täcks in av den nya riktlinjen för informationssäkerhet kommer
framöver att hanteras inom ramen för verkställighet.
Arbetet för att göra de nya riktlinjerna kända samt att arbeta fram
anvisningar och instruktioner kommer samordnas från kommunstyrelsens
förvaltning och ske i samarbete med verksamheterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och styrelser
Styrdokument

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/0452

Utredning av trygghetsboende som komplement
till LSS-boende
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna utredning av trygghetsboende som komplement till LSSboende och anse uppdraget som den bifallna motionen innebar, KF 19
september 2017, § 154, som verkställt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) och Turid Ravlo-Svensson (S) lämnade 2016 en motion
där de föreslog att Varbergs kommun utreder möjlighet och förutsättningar
för att skapa någon form av mellanboende för personer med fysiskt eller
psykiskt funktionshinder. Motionen lämnades till socialnämnden samt
Varbergs Bostad AB för yttrande. Socialnämnden besvarade motionen med
förslag om att den skulle avstyrkas, då boendeformen inte faller inom
nämndens uppdrag. Varbergs Bostad AB svarade att de inget hade att
erinra mot utredning enligt motionsförslaget. Kommunfullmäktige valde
därefter att bifalla motionen, och den överlämnades åter till socialnämnden
för utredning.
Socialnämnden har återkommit med komplettering till den utredning som
gjordes 2017, men kvarstår vid uppfattningen att upprättandet av
trygghetsboende som komplement till LSS-boende inte ligger inom dess
uppdrag utifrån gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 3 december 2019, § 500.
Beslutsförslag 8 november 2019.
Socialnämnden 22 augusti 2019, § 135.
Kommunfullmäktige 19 september 2017, § 154.
Socialnämnden 20 april 2017, § 61.
Utredning 15 februari 2017, socialnämnden.
Motion inkommen 19 september 2016.

Övervägande
I utredningen som socialnämnden gjorde 2017 finns en beskrivning av hur
LSS fungerar och vilka insatser som görs för den målgrupp motionen avser.
Det framgår där att ett uppdrag utifrån motionens intentioner inte ligger
inom socialnämndens ansvar utifrån lagstiftning, och det påpekas också att
målgruppen som avses inte är homogen på samma sätt som äldre kan vara
Justerandes signatur
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– vilket gör en jämförelse av dessa två grupper ovidkommande.
Socialnämnden har nu kompletterat utredningen med information om vad
ett boende av denna typ skulle kunna kosta, och det framkommer att
kvadratmeterpriset för en sådan lägenhet skulle uppgå till cirka 2000
kronor, inklusive gemensamhetsutrymmen och viss tillgång till personal.
Detta skulle medföra en relativt hög hyra för den enskilde.
Kommunstyrelsens förvaltning anser utifrån socialnämndens utredning
samt komplettering att uppdraget kan anses verkställt. Bifall till motionen
innebar att utreda möjligheter och förutsättningar för att skapa någon form
av mellanboende för personer med fysiskt eller psykiskt funktionshinder.
Socialnämnden har vid två tillfällen utrett just detta och kommit fram till
att det inte är en fråga för nämnden att driva vidare. Förvaltningen anser
genom socialnämndens utredningar och återrapportering att uppdraget har
verkställts.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/0307

Redovisning av verkställda beslut - november
2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna redovisning av verkställda uppdrag samt förslag på uppdrag
att avskriva, enligt Verkställda uppdrag, 29 november 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Som ett led i kommunens interna uppföljning och kontroll har
kommunstyrelsens förvaltning sammanställt samtliga uppdrag som
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens
arbetsutskott gett och som har verkställts. Bilagt finns även förslag på fyra
uppdrag som bör avskrivas.
Sju uppdrag har verkställts sedan senaste rapporteringen i juni 2019. Tre
bifallna motioner har verkställts. Fyra uppdrag föreslås avskrivas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 december 2019, § 521.
Beslutsförslag 29 november 2019.
Verkställda uppdrag 29 november 2019.
Pågående uppdrag 29 november 2019.

Övervägande
Redovisningen är ett viktigt instrument för att säkerställa den interna
kontrollen och samtidigt få en bra överblick över vilka uppdrag som det
arbetas med eller som har blivit verkställda.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att bilagda uppdrag har verkställts
eller bör avskrivas, och föreslår därmed kommunfullmäktige att göra
detsamma.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2019/0577

Initiativ – Hållbarhetsbokslut
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att det årligen ska upprättas ett hållbarhetsbokslut som ger en
sammanhållen redovisning av kommunens arbete med att uppnå de
antagna hållbarhetsmålen 2017–2025
2. att utformningen av hållbarhetsbokslutet ska stämmas av med
arbetsutskottet och att det första bokslutet ska avse
verksamhetsåret 2020 och presenteras våren 2021.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Christofer Bergenblock (C), Jeanette Qvist (S), Morgan Börjesson (KD),
Linda Berggren (S), Tobias Carlsson (L) och Ann-Charlotte Stenkil (M)
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhet blir en allt viktigare fråga såväl i Varbergs kommun som i hela
vår omvärld. Ingen har kunnat undgå det enorma genomslag som
klimatfrågan har fått under det senaste året och det stora globala arbetet
kring FN:s Agenda 2030-mål.
Varberg är sedan starten 1995 medlem i Sveriges Ekokommuner och
bedriver sedan lång tid tillbaka ett aktivt hållbarhetsarbete. 2016
sammanfattade kommunen målen med hållbarhetsarbetet i dokumentet
”Hållbarhetsmål 2017–2025: Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varbergs
kommun”. Här pekar kommunen ut övergripande målsättningar inom tre
olika områden, som i sin tur kopplar an till Agenda 2030; Livskraftiga
ekosystem, Hållbar resursanvändning och Välmående samhälle.
Det som behöver förtydligas är hur det går med kommunens arbete med att
uppnå hållbarhetsmålen, både inom primärkommunen och hos de
kommunala bolagen. Därför föreslår vi ifrån Alliansen att kommunen ska ta
fram ett årligt hållbarhetsbokslut där arbetet med att nå inriktningarna
sammanfattas och tydliggörs. En förutsättning för detta är att
inriktningarna bryts ner till mätbara mål. Det första hållbarhetsbokslutet
ska presenteras våren 2021.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet 10 december 2019, § 522.
Skrivelse inlämnad av Alliansen, daterad 3 december.
Justerandes signatur
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0508

Svar på remiss om Kungsbackas
bostadsförsörjningsprogram 2019–2025 – med
utblick mot 2030
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända yttrande, daterat 28 november 2019, över Kungsbackas
bostadsförsörjningsprogram 2019 – 2025 - med utblick mot 2030 till
Kungsbacka kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har för yttrande mottagit samrådsremiss av
Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram 2019–2025 – med utblick mot
2030.
Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver Kungsbacka kommuns
bostadspolitiska mål baserat på prognoser kring tillväxt, befolkningsökning
och bostadsbehov.

Sammanlagt bedöms tillskottet av bostäder kunna bli 600–700 bostäder
per år. Denna bostadspolitiska målsättning bedöms ge en årlig
befolkningstillväxt på mellan 800–1400 personer. Förslaget redovisar
också möjligt utfall av bostadsbyggnationen på olika platser inom
kommunen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 december 2019, § 520.
Beslutsförslag 28 november 2019.
Yttrande 28 november 2019.
Samrådsremiss från Kungsbacka kommun.

Övervägande
Varbergs kommun ser positivt på att ett bostadsförsörjningsprogram för
Kungsbacka kommun tagits fram. Förslaget är väl genomarbetat och visar
att Kungsbacka kommun tar ansvar för såväl bostadsförsörjning som
tillväxt i kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kungsbacka kommun
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Dnr KS 2019/0525

Svar på revisionsrapporten - Granskning av
efterlevnaden av dataskyddsförordningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. översända förvaltningens beslutsförslag 27 november 2019 till
kommunrevisionen som svar på revisionsrapporten Granskning av
efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer utfört en granskning av
Varbergs kommuns efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR.
Syftet med granskningen är att granska kommunens övergripande rutiner
för efterlevnad av dataskyddsförordningen.
Granskningen har genomförts genom dokumentanalys och intervjuer.
Efter genomförd granskning gör KPMG och kommunens revisorer
bedömningen att det finns brister vad avser arbetet med och efterlevnaden
av dataskyddsförordningen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 10 december 2019, § 518.
Beslutsförslag 27 november 2019.
Revisionsrapport 1 november 2019.

Övervägande
Revisionsrapporten ger en god bild av inom vilka områden det finns en
förbättringspotential för det löpande arbetet med dataskyddsförordningen.
Rapporten kommer nu att ligga till grund för konkreta åtgärder på området,
i regi av den organisation som byggts upp för att hantera dessa frågor.
Då revisionsrapporten till stor del baseras på uppgifter som inhämtats
redan i maj månad 2019 har en del aktiviteter redan ägt rum på området.
•

•

Justerandes signatur

Organisationen har tillsatt en ny samordningsfunktion för det
samlade informationssäkerhetsarbetet från och med augusti månad,
en informationssäkerhetsstrateg.
Det pågår ett kontinuerligt arbete med nämndernas
registerförteckningar och det finns även en plan för att säkerställa
att dessa följer en enhetlig struktur.
Utdragsbestyrkande
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Den nämnd som saknat en registerförteckning är nybildad sedan
januari 2019 och det pågår nu ett arbete med att hämta ut relevanta
uppgifter från de nämnder verksamheten tidigare tillhört till en
samlad registerförteckning.
Utbildningsbehovet är känt då det är viss omsättning på
Dataskyddsförordningen, The General Data Protection Regulation
(GDPR), GDPR-handläggare och tidigare genomförda
utbildningsinsatser behöver upprepas. Det pågår förberedelser för
att genomföra en utbildningsinsats i regi av kommunens
dataskyddsombud och informationssäkerhetsstrateg. Planen är
bland annat att utbilda på ifyllande av registerförteckningar,
incidenthantering och övriga arbetsuppgifter på området främst för
kommunens GDPR-handläggare.
Avseende internkontrollen så hann inte alla nämnder få med
punkten kring dataskyddsförordningen i 2019 års
internkontrollplan så som kommunkansliet rekommenderat.
Rekommendationen kvarstår för kommande år.

Sammantaget är kommunens ambition att med den utökade kapaciteten för
samordning av arbetet verka för ett standardiserat arbetssätt. Bland annat
undersöks möjligheten att implementera ett kommungemensamt
metodstöd som säkerställer att arbetet bedrivs på ett utvecklat, organiserat
och kostnadseffektivt sätt. När uppgifter av relevans för
dataskyddsförordningen finns i strukturerad och lättåtkomlig form bör
möjligheterna för ett effektivt tillsynsarbete underlättas avsevärt. Vidare
bör detta ge möjligheter att rapportera statistik och status till berörda
beslutsinstanser. Med anledning av detta kan en mer rättvisande
utvärdering av den faktiska tidsåtgången för till exempel dataskyddsombud
och GDPR-handläggare göras när dessa samordningsinsatser genomförts.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunrevisionen
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Dnr KS 2019/0129

Svar på motion om inrättande av
förstelärartjänster i skolor med lägre
måluppfyllelse
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om inrättande av förstelärartjänster i skolor med lägre
måluppfyllelse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Gerhard Eriksson (V) föreslår en förändring i fördelningen av
karriärtjänsterna innebärande att nuvarande förordnanden av förstelärare
upphör per 30 juni 2020 och att motsvarande nya förstelärartjänster
utlyses endast på de skolor som uppvisar lägre måluppfyllelse än
genomsnittet för kommunens grundskolor.
Inom förskole- och grundskoleförvaltningen är idag 78 lärare förordnade
som förstelärare i grundskolan på tidsbegränsade förordnanden till och
med 30 juni 2020. Specifikt för förstelärare gäller enligt förordningen
(2013:70) att läraren ska ha visat särskilt god förmåga att förbättra
elevernas studieresultat och även i övrigt av huvudmannen bedömts som
särskilt kvalificerad för undervisning.
Motionären framför att Varbergs grundskolor når relativt goda resultat på
genomsnittlig kommunnivå; drygt 87 procent av eleverna i årkurs 9 nådde
gymnasiebehörighet läsåret 2017/2018. Dock varierar måluppfyllelsen
mellan skolorna. Motionären menar att ojämlikheten mellan skolorna
måste i möjligaste mån åtgärdas med olika insatser såsom bland annat
förändrad resursfördelning och andra förutsättningar för lärarrekrytering.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 3 december 2019, § 502.
Beslutsförslag 7 november 2019.
Förskole- och grundskolenämnden 4 november 2019, § 114.
Motion inkommen 11 mars 2019.

Övervägande
Förskole- och grundskolenämnden framför i sitt yttrande att det i Varberg
finns tidsbegränsade avtal som reglerar försteläraruppdraget om 3 år och
Justerandes signatur
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de tidsbegränsade avtalen ger möjlighet till att identifiera vilken kompetens
som krävs utifrån de behov som framkommit i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Försteläraruppdraget i Varberg följer de nationella villkoren och har ett
övergripande fokus att öka likvärdigheten i undervisningens kvalitet.
Kvalifikationskraven har fokus på ledarskap, kvalitets- och
utvecklingsarbete samt kunskaper i ämnesdidaktik, formativ undervisning,
digitalt lärande och kollegialt lärande. Förstelärare i Varbergs kommun är
en viktig del i utvecklingen i skolenhetens systematiska kvalitetsarbete.
Antalet försteläraruppdrag per skola fördelas utifrån elevantal för att stödja
och stärka hela organisationens utvecklingsarbete för en högre
måluppfyllelse.
I jämförelse med förslaget i motionen bedöms nuvarande
förstelärarorganisation i högre grad stödja och stärka hela organisationens
arbete för en långsiktig professionsutveckling. Nuvarande
förstelärarorganisation stödjer, stärker och utvecklar likvärdigheten i
undervisningens kvalitet för att möta elevernas behov för lärande.
Nämnden föreslår att motionen avstyrks och lämnar yttrandet att innan
förordnandet går ut ska förvaltningen ge förslag till nämnd hur
fördelningen av förstelärare kan omfördelas för att minska klyftorna mellan
skolornas måluppfyllelse och uppfylla nämndens mål Skola för alla.
Kommunstyrelsens förvaltning gör ingen annan bedömning än förskoleoch grundskolenämnden och föreslår att motionen avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2019/0330

Svar på motion om digitala informationstavlor
på tomtmark
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om digitala informationstavlor om tomtmark.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Birgitta Sagdahl Wildtberg (S) har lämnat en motion om att ta fram två
digitala vägskyltar utmed E6, båda skyltarna ska sitta i den norra delen av
Varbergs kommun. Informationen på dessa skyltar ska skapa intresse för
kommunala tomter i den norra delen av kommunen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 3 december 2019, § 501.
Beslutsförslag 16 oktober 2019.
Kommunfullmäktige 18 juni 2019, § 103; Kommunfullmäktige beslutar
remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motionen inkommen 18 juni 2019.

Övervägande
Motionens önskemål bör kunna infrias på de planerade digitala skyltar som
näringslivs- och destinationskontoret, NOD, arbetar med att få installerade.
I ”Policy för reklam i det offentliga rummet” ställer Varbergs kommun sig
positiv till exponering på digitala skyltar utmed E6. Skärmarna bör ägas av
Varbergs kommun genom kommunstyrelsens förvaltning. NOD har fått i
uppdrag att ta fram två digitala vägskyltar utmed E6, en i södra
kommundelen och en i den norra. Förslag på placering i norra delen finns,
samt förslag på arrendeavtal med markägaren för Sunnvära 5:4. NOD
utreder i dagsläget förutsättningarna med länsstyrelsen för att få till de
nödvändiga tillstånden. I den södra delen pågår arbetet med att finna en
lämplig plats.
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§ 295

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 27 november –
17 december 2019.
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Dnr KS 2019/0506-6
Delegeringsbeslut 2019-11-18 att avstå från att svara på remiss från
Folkhälsomyndigheten angående Ändring av Folkhälsomyndighetens
föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa.
Dnr KS 2019/0008-43
Markförvaltarens delegeringsbeslut 2019-11-20 gällande servitutsavtal
avseende elledning inom fastigheten Sandstranden 1.
Dnr KS 2019/0008-42
Markförvaltarens delegeringsbeslut 2019-11-20 gällande servitutsavtal
avseende elledning inom fastigheten Badstugan 1.
Dnr 2019/0008-41
Markförvaltarens delegeringsbeslut 2019-11-20 gällande servitutsavtal
avseende elledning inom fastigheten Badstranden 1.
Dnr KS 2019/0008-46
Markförvaltarens delegeringsbeslut 2019-11-21 gällande servitutsavtal
avseende ledning för fiber inom fastigheten Sandstranden 1.
Dnr KS 2019/0008-45
Markförvaltarens delegeringsbeslut 2019-11-21 gällande servitutsavtal
avseende ledning för fiber inom fastigheten Badstugan 1.
Dnr KS 2019/0008-44
Markförvaltarens delegeringsbeslut 2019-11-21 gällande servitutsavtal
avseende ledning för fiber inom fastigheten Badstranden 1.
Dnr 2019/0005-197
Markförvaltarens delegeringsbeslut 2019-11-26 gällande yttrande till
byggnadsnämnden över ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhet
inom fastigheten Spannarp 23:20.
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Dnr 2019/0518-3
Delegeringsbeslut 2019-11-28 att avstå från att svara på remiss från
Strålsäkerhetsmyndigheten gällande förslag till avgiftsnivåer för 2020
enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Dnr 2019/0393-3
Delegeringsbeslut 2019-11-28 att avstå från att svara på remiss från
Strålsäkerhetsmyndigheten angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s
Fud-program
2019.
Dnr 2019/0005-205
Markförvaltarens delegeringsbeslut 2019-12-03 gällande yttrande över
ansökan om nybyggnad komplementbyggnad, rivningslov inom fastigheten
Bläshammar 4:1.
Dnr 2019/0008-48
Markförvaltarens delegeringsbeslut 2019-12-03 gällande
markupplåtelseavtal inom del av Veddige 33.3, Vabränna 3:39 och Porsmad
1:10.
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§ 296

Information från kommunstyrelsens förvaltning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen noterar att förskole- och grundskolenämnden inte har
fattat beslut om budget för 2020 och därmed inte följer
kommunfullmäktiges beslutade styrmodell för Varbergs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att följa upp detta under
januari månad 2020.
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Beskrivning av ärendet
Förskole- och grundskolenämnden återremitterade på gårdagens
sammanträde ärendet om nämndens budget för 2020 och har därför vid
årsslutet ingen gällande budget för 2020. Detta följer inte kommunens
styrmodell och behöver åtgärdas.
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§ 297

Jul- och nyårshälsning
Kommunstyrelsens ordförande tackar kommunstyrelsens ledamöter,
ersättare och tjänstepersoner för det gångna året och önskar God Jul och
Gott Nytt År.
Kommunstyrelsens första vice ordförande önskar kommunstyrelsens
ordförande God Jul och Gott Nytt År.
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