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Ks § 14

Ändring av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna ändring i dagordningen enligt följande
 ärende Köp av Pipebruket 10 (i kallelsen döpt till Köp av fastighet) tas
efter Information om stadsutvecklingsprojektet (i kallelsen döpt till
Information – samrådsyttrande över planprogram).
 extra ärende, Information om skatteavvikelser för 2018, tillkommer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens dagordning för sammanträde 27 februari 2018 ändras
enligt ovanstående.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2014/0229

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

Beskrivning av ärendet
Elever från Peder Skrivares skola redovisar resultatet från det
demokratiprojekt de drivit utifrån de frågeställningar kommunstyrelsen gav
dem i uppdrag att undersöka i oktober 2017
 arbetsliv
 bostad
 demokrati – delaktighet
 hållbarhet – res- och cykelvanor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr 2016/0532

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

Beskrivning av ärendet
Christina Josefsson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen,
informerar om arbetet med framtagandet av ny nämnd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KS 2014/0276

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

Beskrivning av ärendet
Representanter för stadsutvecklingsprojektet informerar om
 stationen och stationsområdet. Ny station förväntas stå klar 2024 och
förslag på hur den ska se ut arbetas nu fram.
 kommunikation under byggtiden. På vilka sätt kommunicerar vi, med
vilka, när och så vidare.
 samrådsyttranden över planprogram för Västerport. Redovisning av
inkomna synpunkter från myndigheter, organisationer och företag.
Planprogrammet förväntas godkännas i kommunfullmäktige före
sommaren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr KS 2018/0128

Köp av Pipebruket 10
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna upprättat förslag till köpeavtal, varigenom kommunen köper
fastigheten Pipebruket 10 för en köpeskilling om 16 miljoner kronor
2. utöka investeringsramen för objekt Markförvärv 31220 med 16 miljoner
kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun köpte år 2012 fastigheten Pipebruket 9 för en
köpeskilling om 7,2 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 6 300 kronor
per kvadratmeter tomtyta. Köpet var ett led i att säkerställa mark inför
projekt Varbergstunneln samt tillgång till kommunal mark för centrala
exploateringar.
Fastigheten Pipebruket 10 ägs av Preem AB vilka under hösten 2017
påbörjat avveckling av drivmedels- och butiksverksamheten på fastigheten.
Sanering pågår och planeras avslutas under våren 2018. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden hanterar anmälan om saneringen. Marken saneras
ner till gällande riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning.
Samhällsutvecklingskontoret har under de senaste åren fört förhandling
med Preem om ett förvärv av fastigheten Pipebruket 10 för att möjliggöra
en sammanhängande utveckling för kvarteret på lång sikt.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 27 februari 2018, § 86.
Beslutsförslag 21 februari 2018.
Förslag till köpeavtal för Pipebruket 10, inklusive bilagor.

Övervägande
Ett köp av fastigheten Pipebruket 10 stärker kommunens möjligheter att ta
initiativ i ett framtida viktigt förtätningskvarter, i och med dess koppling till
det nya stationsområdet. Exploatering av fastigheten bedöms vara aktuell
efter genomförandet av projekt Varbergstunneln, det vill säga 2026. Under
tiden avses ytan hyras ut till Trafikverket, till en årshyra som täcker
kommunens kapitalkostnad för fastighetsköpet.
En framtida byggrätt på fastigheten Pipebruket 10 bedöms kunna uppgå till
cirka 5 000 kvadratmeter bruttototalarea, BTA, vilket ger en köpeskilling
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som motsvarar cirka 3 500 kronor per kvadratmeter BTA. För en framtida
exploatering krävs ändring av gällande detaljplan samt för en
bostadsexploatering ytterligare sanering för att uppnå gällande riktvärden
för Känslig Markanvändning. Förutsättningarna är således lika som för
fastigheten Pipebruket 9.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0626

Avfallstaxa 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. fastställa att i avfallstaxa 2018 för Varbergs kommun ska ingå följande
besök till återvinningscentralen:
 helårsabonnenter 15 besök per år
 fritidsabonnenter 8 besök per år
 lägenhetsabonnemang 6 besök per lägenhet och år
2. besök därutöver debiteras med samma avgift som för företag, för
närvarande 250 kronor per besök inklusive moms
3. dessa förändringar av avfallstaxan träder i kraft i samband med att den
nya återvinningscentralen i Varberg tas i drift i november 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Andreas Feymark (SD) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Andres Feymark (SD) föreslår avslag på arbetsutskottets förslag.
Tobias Carlsson (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, har sedan tidigare beslutat att införa ett
gemensamt inpasseringssystem på alla återvinningscentraler. Systemet
innebär att alla abonnenter får ett besökskort som visas vid inpassering och
som är laddat med beslutat antal besök. Systemet finns sedan 2009 i
Falkenberg och ska införas i Varberg i samband med att en ny
återvinningscentral tas i drift. VIVAB vill också införa en begränsning i
antalet besök som ska ingå i avfallsabonnemanget.
Målsättningen är att en ny återvinningscentral ska vara i drift november
2018. Den nya centralen kommer vara uppdelad i två delar, en för
avfallsfraktioner som besökare ska kunna lämna utan att dra sitt
besökskort, och en för övriga fraktioner där besökskort måste dras.
Samma uppdelning kommer att gälla även på övriga återvinningscentraler.
Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 53.
Beslutsförslag 25 januari 2018.
Vatten & Miljö i Väst AB 13 december 2017, § 96.

Övervägande
Själva inpasseringssystemet medför en ökad administration främst på
grund av korthanteringen. Privatpersoner kan uppleva systemet som
krångligt och att de får en försämrad service. Sammantaget bedömer
VIVAB dock att fördelarna med systemet överväger.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0558

Överföring av budget och verksamhet för
mötesplatser för seniorer/äldre
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. verksamhetsansvaret för mötesplatser för äldre överförs från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden från och med 1 april 2018
2. för budget 2018 tillföra kultur- och fritidsnämnden en ramökning med
1 120 000 kronor avseende mötesplatser för seniorer/äldre
3. finansiering sker genom överföring av 1 120 000 kronor från
socialnämndens budget för 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

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

Beskrivning av ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att
utreda möjligheten att flytta verksamheten från socialnämnden till kulturoch fritidsnämnden föreslår kultur- och fritidsnämnden att
verksamhetsansvaret för mötesplatser för äldre överförs från
socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. 1 120 000 kronor föreslås
därmed också överföras från socialnämndens budget till kultur- och
fritidsnämndens budget samt att beslutet ska gälla från och med
15 mars 2018. Socialnämnden tillstyrker förslaget.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut att verksamheten överförs
från och med 15 mars 2018 måste, utifrån när kommunfullmäktige kan
hantera frågan, skjutas fram till 1 april 2018. Denna framskjutning innebär
däremot inte att det överförda beloppet ändras i och med att detta hanteras
i bokföringen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 44.
Justerandes signatur
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Beslutsförslag 25 januari 2018.
Kultur- och fritidsnämnden 13 december 2017, § 144.
Socialnämnden 14 december 2017, § 183.
Utredning, 30 november 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0177

Årsredovisning 2017 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna årsredovisning 2017 för kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen beskriver kommunstyrelsens verksamhet för år 2017.
Arbetsutskottet behandlar delarna verksamhet, ekonomi och mål.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 februari 2018, § 69.
Beslutsförslag 31 januari 2018.
Årsredovisning 2017 kommunstyrelsen.

Övervägande
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna årsredovisning för kommunstyrelsen år 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga chefer på kommunledningskontoret
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Dnr KS 2017/0540

Pensionsmedelsrapport per 31 december 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna pensionsmedelsrapport per 31 december 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun pensionsmedel
och har sedan 1998 avsatt medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning.
I kommunens finanspolicy står det att kommunens låneskuld i första hand
ska reduceras. Utgångpunkten i pensionsmedelspolicyn är därmed att
återlåna 100 procent av pensionsmedelsportföljen.
Då kommunen står inför stora investeringar och behov av extern
finansiering har placerade medel avskaffats med beaktande av den rådande
marknadssituationen. Rapporten ger en sammanfattad bild om
förvaltningsresultatet per 31 december 2017.
Ekonomikontorets bedömning är att det har skett utan större
riskexponering och med god avkastning.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 februari 2018, § 70.
Beslutsförslag 31 januari 2018.
Pensionsmedelsrapport 31 december 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ekonomikontoret, Stefan Tengberg
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Dnr KS 2017/0541

Finansrapport per 31 december 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna finansrapport per 31 december 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 följs.
Rapporten ger en sammanfattad bild över den finansiella verksamheten och
hur den har bedrivits. Internbankens bedömning är att
kommunkoncernens finansiella verksamhet har skötts inom de av
kommunfullmäktige fastställda ramar på ett säkert sätt utan spekulativa
inslag och med en betryggande säkerhet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 februari 2018.
Beslutsförslag 31 januari 2018.
Finansrapport 31 december 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0035

Finansiering av medarrangörskap för
Inspirations- och näringslivsdag 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anslå 175 000 kronor för finansiering av medarrangörskap av
Inspirations- och näringslivsdag för näringslivet i Varberg 12 april 2018
2. medlen tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel för 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen antog 29 november 2016, § 218, en aktivitetsplan för att
2017 - 2020 aktivt arbeta för att förbättra företagsklimatet i Varberg. En del
i det är en fördjupad och förbättrad dialog för att utveckla och stärka ett
positivt samarbetsklimat mellan kommunen och det lokala näringslivet.
Under 2017 satsade kommunen på att för första gången skapa en
näringslivsdag där offentlig verksamhet och företag kunnat träffas för att få
inspiration, omvärldskunskap och utveckla nätverk tillsammans.
Näringslivsdagen fick bra genomslag och var enligt utvärderingar ett lyckat
inslag i Varbergs kommuns företagsklimatarbete.
Näringslivs- och destinationskontoret, NOD, vill nu åter vara medarrangör
till att skapa en näringslivsdag i Varberg. Evenemanget kommer att förädlas
baserat på den utvärdering som genomfördes förra året och vidareutvecklas
för att locka en stor och heterogen publik. Evenemangets värde består både
i programmets innehåll i form av föreläsare och det utrymme som ges för
kontaktskapande och goda samtal. En inspirationsdag av denna sort
bedöms vara till nytta för kommunen genom att näringslivsklimatet stärks
och företagen i Varberg utvecklas. Ett aktivt deltagande från kommunen ger
också möjligheter att påverka innehållet, stärka det egna varumärket och
erbjuda en plattform för dialog och kommunikation.
En inspirationsdag behöver för att kunna bära sina kostnader intäkter från
medarrangörer, sponsorer och biljettintäkter. NODs bedömning är att
kommunen även detta år bör ta en aktiv roll som medarrangör med
ambitionen att på sikt öka de affärsmässiga intäkterna när näringslivsdagen etablerats som en stark mötesarena. I takt med att näringslivsdagen
etableras kan kommunens ekonomiska åtagande minskas.
Som medarrangör förväntas kommunen beredas möjlighet att aktivt delta i
planering för evenemanget samt att i lämplig omfattning delta både på
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scenen och i kringliggande arrangemang. Kommunen förväntas också få
tillgång till ett överenskommet antal biljetter för deltagande, både för
utvalda politiker och tjänstemän.
Ett medarrangörsavtal kommer att tecknas mellan kommunen och
medarrangör för att reglera parternas åtaganden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 49.
Beslutsförslag 10 januari 2018.

Övervägande
Varbergs kommun är idag aktiv i arbetet med att tillsammans med
företagen i kommunen stärka näringslivsklimatet. Föregående år
arrangerades en lyckad näringslivsdag i Varberg och NOD bedömer att en
fortsatt satsning på att vidareutveckla konceptet och genomföra en
näringslivsdag 2018 ger positiva effekter för näringslivsklimatet.
Evenemanget bedöms både kunna bidra till att stärka den positiva känslan
bland företagen samt möjliggöra för Varbergs kommun att stärka sitt
varumärke och sin kommunikation med näringslivet i Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret
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Dnr KS 2018/0063

Svar på ansökan om stödfinansiering 2018 till
Öppna Företag
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja 400 000 kronor ur kommunstyrelsens ofördelade medel 2018
för stödfinansiering av ideella föreningen Öppna Företags drift 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den ideella föreningen Öppna Företag startade i Varberg 2016. Öppna
Företag är en plattform för företag som genom delaktighet vill bidra till
social hållbarhet och samtidigt öka sina medarbetares kreativa potential
och därmed företagets konkurrenskraft. Syftet med projektet är att minska
negativa attityder i samhället såsom exempelvis rasism, sexism, homofobi
och samtidigt öka medlemsföretagens innovationskraft, konkurrenskraft
och varumärke. Visionen är konkurrenskraft genom öppenhet och bygger
på resultat från forskning som tydligt visar på kopplingen mellan öppenhet,
mångfald, kreativitet och lönsamhet, vilket ger vinster för både människor,
företag och samhälle.
Stödfinansieringen ska användas till projektledning,
kommunikationsmaterial och administration av verksamheten under 2018.
Huvudaktiviteter under året är:
- färdigställa utvärderingen av verktyget Sesam och erbjuda detta till
medlemsföretagen
- satsa på bred kommunikation och få upp öppenhet på den politiska
agendan inför valet
- ta fram en finansieringslösning genom medlemsavgifter, sponsring och
ny affärsmodell kring användning av verktyg, föreläsningar och
aktiviteter inom företagen för att förbättra kultur och öppenhet
- genomföra en större öppenhetskonferens under Q2
- skapa en gemensam kommunikation där platsvarumärket Varberg
Inspirerar samt Varbergs vision kopplas till Öppna Företag
- värva nya medlemmar
- skapa en strategi för hur varumärket Öppna Företag ska skyddas och
användas i andra kommuner.

Beslutunderlag
Arbetsutskottet 13 februari 2018, § 76.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-02-27
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Beslutsförslag 30 januari 2018.

Övervägande
Öppna Företag har under två år etablerats som en viktig nätverksarena för
företag som vill arbeta med social hållbarhet, mångfald och kreativitet.
Föreningen vill nu utöka kommunikationen och värva fler medlemmar,
väcka föreningens frågor på samhällsnivå inför valet 2018 via en
öppenhetskonferens och ta fram nya finansieringslösningar för framtiden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Öppna Företag
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-02-27
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Dnr KS 2018/0068

Svar på ansökan om arrangörsbidrag för
Varbergs sommargiro 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja CK Wano bidrag om 25 000 kronor för att täcka delar av
arrangörskostnaderna för Varbergs SommarGiro 2018
2. bidraget tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel för 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
28 juli 2018 anordnas Varbergs SommarGiro, som är ett motionslopp på
cykel med tre olika distanser; 30 kilometer, 70 kilometer samt
110 kilometer.
Inbjudan till loppet går ut både till svenska, norska och danska
cykelklubbar, och förväntas i år samla 600-800 deltagare.
Arrangören CK Wano har till kommunstyrelsen framställt en begäran om
bidrag om 25 000 kronor för att täcka delar av arrangörskostnaderna för
cykelloppet Varbergs SommarGiro 2018. Klubben uppskattar den totala
kostnaden till cirka 120 000 kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 februari 2018, § 74.
Beslutsförslag 29 januari 2018.
Ansökan inkommen 25 januari 2018.

Övervägande
Varbergs kommun har tidigare lämnat bidrag till detta arrangemang och
det är kommunkansliets uppfattning att bidrag ska lämnas även för 2018.
Tidigare arrangemang har varit lyckade och lockat mycket folk.
Ansökan innehåller en förfrågan på 25 000 kronor för att täcka delar av
arrangemanget som sammanlagt förväntas kosta 120 000 kronor.
2017 fick arrangören beviljat 25 000 kronor av en budget på totalt 120 000
kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

CK Wano
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-02-27

Ks § 27

21

Dnr KS 2018/0073

Svar på ansökan om arrangörsbidrag för
Varberg Triathlon 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja Varbergs Sim/Rooster Club Varberg IF bidrag om 20 000 kronor
för att täcka delar av arrangörskostnaderna för Varberg Triathlon 2018
2. bidraget tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel för 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs Sim har tillsammans med Rooster Club Varberg IF ansökt om
20 000 kronor för arrangemanget Varberg Triathlon 2018. Arrangemanget
har genomförts varje midsommarhelg sedan 2013 med flera tusen åskådare
och deltagare. Tävlingarna har genomförts helt utan olyckor. För 2018
kommer arrangemanget att ske 24 juni 2018.
Allt projekt- och funktionärsarbete sker ideellt, och under själva
tävlingsdagen förväntas drygt 100 funktionärer vara involverade. För att
garantera säkerheten begränsas antalet tävlande till 300 stycken. Utöver
funktionärerna kommer även läkare att finnas på plats.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 februari 2018, § 75.
Beslutsförslag 29 januari 2018.
Ansökan inkommen 29 januari 2018.

Övervägande
Organisationen kring Varberg Triathlon har tidigare år varit bra, samtidigt
som det lockat mycket publik och deltagare. Föreningarna har även
redogjort för förväntade intäkter och utgifter kring arrangemanget, vilka
uppskattas vara rimliga. Totalt beräknas kostnaden till 120 000 kronor,
varav 100 000 kronor finansieras genom anmälningsavgifter.
Kommunstyrelsens kansli föreslår därför att föreningarna beviljas 20 000
kronor för att kunna genomföra arrangemanget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergs Sim/Rooster Club Varberg IF
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Dnr KS 2015/0176

Ansökan om medel till uppdrag att ta fram
utvecklings- och bevarandeplaner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anslå 700 000 kronor till arbetet med att ta fram utvecklings- och
bevarandeplaner för delar av Varbergs tätort, zon 2 och 3 enligt
förtätningsstrategin
2. medlen tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel för 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2017 att anta förtätningsstrategi för Varbergs tätort. Vid antagandet beslutade kommunfullmäktige,
som ett av följduppdragen, att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
utvecklings- och bevarandeplaner för delar av zon 2 och 3.
Förtätningsstrategin visar på potential att förtäta stadsområdet genom dels
förtätning genom stora sammanhängande utbyggnadsområden, och dels
genom förtätning inom befintlig bebyggelse. Det är inom befintlig
bebyggelse som kommunen får flest förfrågningar från privata exploatörer
och vägledning kring beslut i plan- och bygglovförfrågningar är därför
nödvändig. Av de tre utpekande zonerna är det inom zon 2 och 3 som
förtätningspotentialen är som störst. Inom dessa områden bör kommunen
arbeta vidare med att ta fram underlag för hur områdena kan utvecklas och
om det finns delar som kräver ett mer restriktivt förhållningssätt. I det
vidare arbetet ska hänsyn tas till befintligt underlag för bevarandevärda
miljöer och byggnader.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 54.
Beslutsförslag, daterat 30 januari 2018.

Övervägande
Uppdraget bör genomföras så snart som möjligt och det är angeläget att
uppdraget inte påverkar byggnadsnämndens ordinarie verksamhet. För
arbetet bedöms byggnadsnämnden behöva ekonomiska medel utöver
ordinarie budget på 700 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-02-27
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Dnr KS 2017/0340

Finansiering av uppdraget om fördjupade
översiktsplaner för serviceorter i öst
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anslå 960 000 kronor för arbetet 2018 med fördjupade översiktsplaner i
öst
2. medlen tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel för 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den 13 juni 2017 gav kommunstyrelsen samhällsutvecklingskontoret i
uppdrag att ta fram fördjupade översiktsplaner för serviceorterna Tvååker,
Veddige, Rolfstorp/Skällinge och Kungsäter.
Målsättningen är att de fördjupade översiktsplanerna ska vara framtagna
och antagna under senare delen av 2019. Arbetet pågår enligt tidplan och
under vinter 2017/2018 hålls dialogmöten i respektive ort. Samråd planeras
sommaren/höst 2018. Kommunstyrelsen beslutade även i juni 2017
godkänna att totalt 1 760 000 kronor avsattes för framtagandet. 800 000
kronor togs från kommunstyrelsens ofördelade medel 2017 och 960 000
kronor skulle arbetas in i ordinarie budgetprocessen. I kommunstyrelsens
budget 2018 och långtidsplan 2019-2022 anges att medel för arbetet med
de fördjupade översiktsplanerna får ansökas särskilt om från
kommunstyrelsens ofördelade medel.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 50.
Beslutsförslag 23 januari 2018.

Övervägande
Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna pågår, vilket innebär en ökad
kostnad för 2018 för konsulttjänster och internt köp av del av tjänst av
stadsbyggnadskontoret. Under 2018 planeras dialog- och samrådsmöten i
alla orter. Det är angeläget att påbörjat arbete fortsätter. Bedömningen är
att 960 000 kronor täcker kostnader för uppdraget 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 30

Sammanträdesprotokoll
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Dnr KS 2015/0289

Överföring av statsbidrag från Dua Delegationen för unga och nyanlända till arbete
- till socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. överföra 670 000 kronor av beviljade statsbidrag från Delegationen för
unga och nyanlända till arbete, DUA, till socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
2015 tillsattes Delegationen för unga till arbete av regeringen i syfte att
främja samverkan mellan främst kommuner och Arbetsförmedlingen för att
effektivisera ungas etablering på arbetsmarknaden. Varbergs kommun och
Arbetsförmedlingen har ett tecknat ett samverkansavtal för perioden
1 januari 2016 – 31 december 2018.
I början av 2017 utökades delegationens uppdrag att också omfatta
nyanlända. Kommunstyrelsen beslutade 31 december 2017, § 323, ingå
överenskommelse med Arbetsförmedlingen avseende samverkan för att
främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
En ansökan om statsbidrag för att utveckla samarbetet med företag för att
underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden har beviljats.
Ansökan omfattar två personalresurser på 100 procent under ett år, samt
lokal- och overheadkostnader. Dessutom avser ansökan informations- och
handledarmaterial, utbildningskostnader och kostnader för nätverkande
aktiviteter och möten. Den ena personalresursen utgår från socialförvaltningen med fokus främst på coachning, matchning och handledning.
Den andra personalresursen utgår från Centrum för livslångt lärande, CLL,
med fokus främst på företag, utveckling av nätverk och utbildning. Ansökan
beviljades i sin helhet med 1 340 000 kronor. Beviljade statsbidrag föreslås
överföras till hälften, 670 000 kronor, till socialnämnden - enheten
arbetsmarknadscentrum. Den andra hälften, 670 000 kronor, kommer att
disponeras av CLL.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 48.
Beslutsförslag 17 januari 2018.
Statsbidragsansökan 15 november 2017.
Beslut om beviljade statsbidrag 12 december 2017.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-02-27
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Övervägande
Statsbidraget kommer att användas till personalresurser, lokal- och
overheadkostnader samt informations- och handledarmaterial,
utbildningskostnader och kostnader för nätverkande aktiviteter och möten.
Arbetet kommer att utföras av socialförvaltningen och CLL, i samverkan
med Arbetsförmedlingen. Därför föreslås statsbidraget överföras till
hälften, 670 000 kronor, till socialnämnden - enheten arbetsmarknadscentrum, och den andra hälften, 670 000 kronor, disponeras av
kommunstyrelsens förvaltning via CLL.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Socialnämnden
Arbetsförmedlingen Varberg
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 31

Sammanträdesprotokoll
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Dnr KS 2017/0357

Revidering av fastighetsinvesteringsprocessen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige
fattar beslut om att godkänna revidering av kommunstyrelsens reglemente,
daterat 24 januari 2018,
1. godkänna revidering av regelverk för hantering och handläggning av
kommunens fastighetsinvesteringar med ändringen att ”avvikelser i
kostnader som understiger 10 % ska godkännas av kommunstyrelsen
eller delegat i enlighet med gällande delegationsordning.
Kostnadsöverstigande av 10 % eller 10 miljoner kronor ska alltid
beslutas i kommunfullmäktige” på sidan 4-5 i Övergripande
beskrivning ändras till ”avvikelser i kostnader som understiger 10
miljoner kronor ska godkännas av kommunstyrelsen eller delegat i
enlighet med gällande delegeringsförteckning. De av kommunstyrelsen
godkända avvikelserna ska rymmas inom den av kommunfullmäktige
beslutade totala investeringsbudgeten för året. Kostnadsöverstigande
om 10 miljoner kronor ska alltid beslutas i kommunfullmäktige”
2. investeringar initierade innan beslutet vinner laga kraft hanteras enligt
tidigare fastställt regelverk för hantering och handläggning av
kommunens investeringar, beslutat i kommunstyrelsen 25 juni 2013, §
110.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att ”avvikelser i kostnader som
understiger 10 % ska godkännas av kommunstyrelsen eller delegat i
enlighet med gällande delegationsordning. Kostnadsöverstigande av 10 %
eller 10 miljoner kronor ska alltid beslutas i kommunfullmäktige” på sidan
4-5 i Övergripande beskrivning ändras till ”avvikelser i kostnader som
understiger 10 miljoner kronor ska godkännas av kommunstyrelsen eller
delegat i enlighet med gällande delegeringsförteckning. De av
kommunstyrelsen godkända avvikelserna ska rymmas inom den av
kommunfullmäktige beslutade totala investeringsbudgeten för året.
Kostnadsöverstigande om 10 miljoner kronor ska alltid beslutas i
kommunfullmäktige.”
Harald Lagerstedt (C) föreslår att ”investeringar initierade innan beslutet
vinner laga kraft hanteras enligt tidigare fastställt regelverk för hantering
och handläggning av kommunens investeringar, beslutat i
kommunstyrelsen 25 juni 2013, § 110" läggs till i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Beslutsordning
Ordförande ställer fråga på arbetsutskottets förslag med eget
ändringsförslag samt Harald Lagerstedts (C) tilläggsförslag och finner det
bifallet.

Beskrivning av ärendet
En genomlysning av kommunens investeringsprocess och
fastighetsorganisation gjordes under 2015 och i den revisionen ingick att
revidera investeringsprocessen. Syftet med revideringen var att
 underlätta för brukare/hyresgäst att fokusera på behov och funktion
 öka kopplingen till kommunens projektstyrningsmodell
 förtydliga ansvars-/arbetsfördelningen i respektive fas
 förtydliga grindar och beslutsunderlag - vilka beslut som ska tas, när
och av vem.
Kommunens fastighetsinvesteringar ska föregås av utredningar som på ett
rationellt och förvaltningsgemensamt sätt säkerställer att rätt investeringar
görs vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Arbetet med en
fastighetsinvestering, från behovsanalys till överlämning, ska bedrivas
enligt Varberg kommuns projektstyrningsmodell.
Investeringsprocessen är indelad i dessa faser:
 behovsanalys
 åtgärdsval
 förstudie
 projektutveckling
 projektering
 byggnation
 överlämning.
Uppdaterad investeringsprocess berör enbart fastighetsinvesteringarna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 30 januari 2018, § 32.
Beslutsförslag 18 januari 2018.
Fastighetsinvesteringsprocessens reviderade beskrivningar:
 övergripande
 behovsanalys
 åtgärdsval
 förstudie
 projektutveckling
 projektering
 byggnation
 överlämning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanställning av hantering av remisskommentarer.
Arbetsutskottet 30 maj 2017, § 323.

Övervägande
Den reviderade fastighetsinvesteringsprocessen har varit på remiss hos
kommunens nämnder och bolag och deras kommentarer har inarbetats i
den reviderade processen. Fastighetsinvesteringsprocessen är väl
genomarbetad och förväntas kunna bidra till ökad samordning och bättre
avvägningar i tidiga skeden, samt möta de krav som ställs på noggrannhet
och uppföljning under alla processens faser.
Den största förändringen gentemot tidigare process är införandet av en ny
fas kallad behovsanalys, som ersätter nämndernas tidigare arbete med
åtgärdsval. Åtgärdsvalet föreslås istället utföras av kommunstyrelsen då det
innehåller avvägningar kring fysisk planering, utbyggnadsplan och
fastighetsstrategiska avvägningar. Denna förändring är den som mött flest
synpunkter från berörda nämnder.
En annan förändring i förslaget är att hanteringen av garanti i
entreprenadprojekten fortsättningsvis hanteras av serviceförvaltningen
istället för Varbergs Fastighets AB. Detta då serviceförvaltningen har en
närmare relation till kunden, och kan samordna garantiåtgärder och
entreprenadfel med övriga felanmälningar och åtgärder.
Styrgruppens mandat beskrivs i processen och avvikelser ska hanteras i
enlighet med respektive nämnds reglemente och arbetsordning.
Styrgruppen har således enbart ett beredande och rekommenderande syfte.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga nämnder och bolag
Styrdokument

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/0013

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 24 januari 2018
med tillägget att ”de av kommunstyrelsen godkända avvikelserna ska
rymmas inom den av kommunfullmäktige beslutade totala
investeringsbudgeten för året.” läggs in under punkt 13.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträde
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att "De av kommunstyrelsen godkända
avvikelserna ska rymmas inom den av kommunfullmäktige beslutade totala
investeringsbudgeten för året." läggs in under punkt 13 i reglementet.

Beslutsordning
Ordförande ställer fråga på arbetsutskottets förslag med eget tilläggsförslag
och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar löpande med att utvärdera och
föreslå aktualiseringar av gällande reglementen och delegeringsförteckningar.
Under 2016 och 2017 har fastighetsinvesteringsprocessen reviderats och
förslaget har under hösten varit på remiss hos berörda nämnder och bolag.
I gällande investeringsprocess, antagen i kommunstyrelsen 25 juni 2013,
beskrivs att avvikelser över 10 procent eller maximalt 10 miljoner kronor
måste godkännas av kommunfullmäktige. Det har dock inte funnits någon
formell delegering från kommunfullmäktige att avvikelser därunder har rätt
att hanteras av annan än kommunfullmäktige. Föreliggande förslag till
ändring i kommunstyrelsens reglemente innebär att avvikelser på maximalt
10 miljoner kronor får godkännas av kommunstyrelsen. I annat ärende
föreslås ändringar i kommunstyrelsens delegeringsförteckning gällande
avvikelsehantering för fastighetsinvesteringsprojekt och exploateringsprojekt.
Förslaget innebär även ett tillägg för att tydliggöra kommunstyrelsens
ansvar för förvaltning av kommunens obebyggda fastigheter, markreserven.
Reglementet innehåller i nu gällande version inte denna skrivning samtidigt
som förvaltningen av markreserven rent praktiskt hanteras av

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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kommunstyrelsen då denne har rätt att besluta i ärenden kring
markupplåtelser, förvärv och förrättningar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 46.
Beslutsförslag 25 januari 2018.
Förslag till Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 24 januari 2018.

Övervägande
Förslaget till ändringar utgår från den revidering av fastighetsinvesteringsprocessen som har pågått under 2017 och som avses antas av
kommunstyrelsen i februari 2018. Under hösten 2017 har även en
utvärdering gjorts gällande avvikelsehantering för exploateringsprojekt,
vilken har påvisat ett behov av tydligare mandat och delegering gällande
avvikelser i exploateringsprojekt.
Bedömningen är att föreslagna ändringar i kommunstyrelsens reglemente
tydliggör mandat för hantering av avvikelser för både
fastighetsinvesteringsprojekt och exploateringsprojekt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på kommunledningskontoret
Styrdokument

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/0716

Revidering av kommunstyrelsens
delegeringsförteckning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna revidering av kommunstyrelsens delegeringsförteckning,
daterad 24 januari 2018 med tillägget att "De av kommunstyrelsen
godkända avvikelserna ska rymmas inom den av kommunfullmäktige
beslutade totala investeringsbudgeten för året." läggs in under punkten
18 j.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att "De av kommunstyrelsen godkända
avvikelserna ska rymmas inom den av kommunfullmäktige beslutade
totala investeringsbudgeten för året." läggs in under punkten 18 j.

Beslutsordning
Ordförande ställer fråga på arbetsutskottets förslag med eget tilläggsförslag
och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i uppdrag att regelbundet lämna förslag på
revidering av kommunstyrelsens delegeringsförteckning.
Detta förslag innebär att respektive resultatansvarig chef ges rätt att teckna
avtal, inom givna ekonomiska ramar, och att kommunstyrelsens
arbetsutskott tar beslut om att anta strategier för uppföljning av
upphandlingar av strategisk betydelse.
Vidare föreslås att vissa tidigare angivna beloppsgränser slopas, då det ändå
alltid är ramarna som avgör om en upphandling överhuvudtaget ska
genomföras och om avtal kan tecknas. De större ramavtalen inom
koncernen överstiger med lätthet tidigare angivna beloppsgränser. Det
förtydligas härvid att det är upphandlingschefens roll och ansvar att
initiera, genomföra och underteckna avtal, samt avbryta pågående
upphandling i förvaltningsövergripande och samordnade upphandlingar.
Vidare föreslås ändringar avseende avvikelser i investeringar och
exploateringar, vilket också föreslås i separat ärende gällande
kommunstyrelsens reglemente.
Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 47.
Beslutsförslag 4 januari 2018.
Förslag till ny delegeringsförteckning för kommunstyrelsen, 4 januari 2018.

Övervägande
Bedömningen är att beslutskedjan rörande upphandlingsärenden
förtydligas för handläggande tjänstemän, samt klargör arbetsutskottets roll
och rekommenderar kommunstyrelsen att godkänna ändringarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Samtliga kontorschefer på kommunledningskontoret
Styrdokument
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Dnr KS 2017/0722

Överlåtelse av Tvillinghusen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna upprättat köpeavtal där kommunen säljer Prostlyckan 4 till
Varbergs Fastighets AB till en köpeskilling om 4 860 000 kronor
2. godkänna upprättat köpeavtal där kommunen säljer Komedianten 1 till
Varbergs Fastighets AB till en köpeskilling om 4 570 000 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen och ägandet av Prostlyckan 4 och Komedianten 1, vilka
gemensamt går under namnet Tvillinghusen, föreslås att överlåtas genom
försäljning till det kommunala fastighetsbolaget Varbergs Fastighets AB.
Fastigheterna är två kommersiella hyresfastigheter vilka inrymmer ett
flertal mindre kontor och verksamheter.
Överlåtelserna är ett led i renodlingen som grundar sig på beslut i
kommunfullmäktige 17 mars 2015, § 38, om att fastighetsägandet inom
Varbergs kommun samt bolagen inom Varbergs Stadshus AB ska
struktureras i enlighet med i det ärendet liggande förslag. Fastigheterna
Prostlyckan 4 och Komedianten 1 ingår i förslaget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 januari 2018, § 20.
Beslutsförslag 1 december 2017.
Köpeavtal för Komedianten 1.
Köpeavtal för Prostlyckan 4.
Kommunfullmäktige 17 mars 2015, § 38.

Övervägande
Fastigheterna är värderade utifrån en avkastningsberäknad
kassaflödesanalys enligt befintlig användning. Det till synes låga
marknadsvärdet beror på höga drift- och underhållskostnader vilket
genererar ett lågt driftnetto.
Fastigheterna kan potentiellt generera ett högre värde vid förädling genom
omvandling till bostäder, men användningen föreslås ej ändras och syftet
med försäljningen är renodling genom att överföra förvaltningen och
ägandet enligt gällande användning.
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Komedianten 1 har en total lokalarea, LOA, om 468 kvadratmeter. Det ger
ett genomsnittligt kvadratmeterpris om 9 765 kronor per kvadratmeter.
Prostlyckan 4 har en total LOA om 552 kvadratmeter. Det ger ett
genomsnittligt kvadratmeterpris om 8 804 kronor per kvadratmeter.
Som jämförelse ligger värderingarna inom Svensk Fastighetsmarknads
bedömda värden för kontor inom A-läge i närmast jämförbara ort Halmstad
där det anges ett intervall på 8 000 – 20 000 kronor per kvadratmeter.
För Komedianten 1 finns en planerad takentreprenad till en uppskattad
kostnad om cirka 1 000 500 kronor. Köparen står för den kostnaden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergs Fastighets AB
Serviceförvaltningen
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Dnr KS 2013/0448

Reviderat markanvisningsavtal för Kvarnliden 7,
9 samt del av Getakärr 3:46 och 3:115
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna markanvisningsavtal, daterat 23 januari 2018, där
fastigheterna Kvarnliden 7, 9 samt del av Getakärr 3:46 och 3:115
markanvisas till Magnus Månsson Fastighets AB. Avtalet ersätter
tidigare upprättat avtal, daterat 28 augusti 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun och Magnus Månsson Fastighets AB har efter beslut i
kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 162, ingått avtal om markanvisning.
I tidigare upprättat avtal stämmer inte organisationsnumret. Tidigare
angivet organisationsnummer var för ett annat bolag ägt av samma
exploatör som nu är upplöst genom fusion.
I det nya avtalet är organisationsnummer ändrat och där finns ett tillägg i
första stycket där det redogörs att kommunen och exploatören medger att
tidigare avtal makuleras och ersätts med nytt avtal. Avtalen är i övrigt till
sin helhet lika.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 februari 2018, § 63.
Beslutsförslag 25 januari 2018.
Markanvisningsavtal Kvarnliden 7, 9 samt del av Getakärr 3:46 och 3:115
daterat 23 januari 2018.
Utdrag från bolagsverket för Magnus Månsson Fastighets AB.
Markanvisningsavtal Kvarnliden 7, 9 samt del av Getakärr 3:46 och 3:115
daterat 28 augusti 2017.
Kommunstyrelsen 27 juni 2017, § 162.

Övervägande
Exploatören har återsänt tidigare avtal om markanvisning till kommunen
för makulering efter att förslag till nytt avtal tecknas mellan parterna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Magnus Månsson Fastighets AB
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Dnr KS 2014/0009

Handlingsplan för nedlagda deponier inom
Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta förslag till Handlingsplan för nedlagda deponier inom Varbergs
kommun, daterad 23 januari 2018
2. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att återkomma med årlig
redovisning av handlingsplanen
3. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra fördjupade
markundersökningar, enligt MIFO-metodiken fas II, för de tre
deponierna inom tidsperioden 2018 – 2025 enligt handlingsplanen,
Gåsakullas AFA, Karl-Gustavs AFA och Hunnestads byggdeponi
4. finansiering sker löpande genom markreservens resultatbudget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har deltagit i ett gemensamt deponiprojekt i Halland
rörande inventering av nedlagda deponier. Länsstyrelsen i Hallands län
utförde inventeringen medan kommunen stod för finansieringen.
Inventeringen utfördes enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik fas I,
Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Under 2015 och 2016
inventerades totalt 29 deponier i Varbergs kommun. Av dessa hamnade 14
deponier i riskklass 2 och 15 i riskklass 3. För de deponier som har fått en
högre riskklass, 1 och 2, behövs ytterligare utredning och eventuellt även
någon form av åtgärd.
Förslag till Handlingsplan för nedlagda deponier inom Varbergs kommun
är framtaget för att beskriva tillvägagångssättet för arbetet med fördjupade
undersökningar för de nedlagda deponierna i riskklass 2. Avsikten med
handlingsplanen är att undersöka vilka deponier som eventuellt behöver
åtgärdas för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.
Handlingsplanen har en koppling till kommunens avfallsplan och
innehåller en prioriteringslista med tidplan.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 februari 2018, § 64.
Beslutsförslag 25 januari 2018.
Förslag till Handlingsplan för nedlagda deponier inom Varbergs kommun,
daterad 23 januari 2018.
Justerandes signatur
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11 december 2017, § 108.

Övervägande
Handlingsplanen innebär en ökad ambitionsnivå och fokus på kommunens
miljö- och hållbarhetsarbete samt uppfyllande av kommunstyrelsen mål om
att öka organisationens ansvarstagande för klimatet och miljön.
Handlingsplanen kan betraktas som ett lokalt bidrag till arbetet för att
uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet för giftfri miljö.
Handlingsplanen är även ett viktigt bidrag till att uppfylla flera av
kommunens hållbarbetsmål. Det gäller framförallt målbilder under
inriktningen Livskraftiga ekosystem med fokus på att minska förekomsten
av gifter i miljön, samt att bevara och utveckla ekosystemtjänsternas
funktion och kvalité. Betraktat ur ett hälsoperspektiv har handlingsplanen
även en tydlig koppling till kommunens hållbarhetsinriktning Välmående
samhälle, då det är ett sätt att arbeta för bättre hälsa genom att minska
risken för exponering av hälsoskadliga ämnen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

VIVAB
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr KS 2016/0532

Översyn av den kommunala vuxenutbildningen
- Inrättande av ny nämnd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. påbörja förberedelserna för en ny nämnd
2. i den nya nämnden ska Centrum för livslångt lärande, gymnasieskolan,
kommunala vuxenutbildningen samt arbetsmarknadsenheten
(exklusive daglig verksamhet), och socialförvaltningens
integrationsenhet ingå
3. påbörja rekryteringen av en förvaltningschef för att leda organisationen
under den nya nämnden
4. tillsätta en politisk styrgrupp, bestående av presidierna i
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden,
att leda förberedelsearbetet för den nya nämnden
5. uppgiften för styrgruppen blir följande
fastställa en tidplan för det fortsatta arbetet
formulera uppdraget för den nya nämnden
lämna förslag på nya reglementen för berörda nämnder
analysera de ekonomiska effekterna för berörda nämnder
redovisa lokalbehov och lokalisering för förvaltningsledningen
6.
styrgruppen ska återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen
senast 29 maj så att det kan samordnas med övrig
förtroendemannaorganisation
7.
den nya nämnden ska starta sin verksamhet 1 januari 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att kompetens- och
arbetsmarknadsnämnd stryks från beslutssats 1.

Beslutsordning
Ordförande ställer fråga på arbetsutskottets förslag med egen redaktionell
ändring och finner det bifallet.

Beskrivning av ärendet
Utgångspunkten för översynen har varit kommunstyrelsens beslut 20
december 2016, § 273. Fokus på utredningen har legat på konsekvensanalys
samt förslag till struktur på ny förvaltning och nämnd.
Kommunledningskontoret fick i uppdrag att närmare studera alternativ A i
PM 1 Översyn av den kommunala vuxenutbildningen med innebörd att det
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skapas en ny verksamhetsnämnd med ansvar för gymnasieskola, all
vuxenutbildning inklusive Centrum för livslångt lärande, samt
arbetsmarknadsenhet. Fördjupningen skulle innehålla organisationsform,
genomförandeplan, konsekvensanalys, förslag om fysisk lokalisering
etcetera.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 februari 2018, § 68.
PM 2 Översyn av den kommunala vuxenutbildningen, 30 januari 2018.
Beslutsförslag 29 januari 2018.
Preliminär tidplan.
Kommunstyrelsen 20 december 2016, § 273.
Översyn av den kommunala vuxenutbildningen arbetsutskottet 13
december 2016, § 577.
PM 1 översyn av den kommunala vuxenutbildningen i Varberg, 4 november
2016.

Övervägande
I utredningen har sambanden mellan utbildning, arbetsmarknad,
försörjningsstöd och arbetscentrum studerats. Enligt förslaget till ny
organisation så kommer dessa verksamheter/uppdrag att finnas inom två
olika nämnder.
För det fortsatta arbetet föreslås en tillfällig politisk styrgrupp inrättas, med
representation från presidierna i kommunstyrelsen, barn-och
utbildningsnämnden och socialnämnden.
En projektledare behöver utses och formerna för den fackliga samverkan
behöver bestämmas. Därtill behöver en slutlig tidplan fastställas och den
nya nämndens uppdrag förtydligas genom nämndens reglemente och så
vidare.
Kommunledningskontoret bedömer att förslaget ger bättre möjligheter att
fördjupa dialogen mellan näringslivet och offentliga arbetsgivare, med syfte
att möta deras behov av kompetens. Bedömningen är också att det genom
tillblivelse av en ny nämnd skapas bättre förutsättningar för de
förtroendevalda att kunna fokusera på verksamheten och följa upp
densamma, vilket ger en starkare styrning av de aktuella verksamheterna.
Frågor rörande kompetensförsörjning och utbildning bör genom förslaget
kunna få ett tydligare fokus i den politiska ledningen i kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018/0096

Forskarutbildning för integrering av utbildning,
forskning och klinisk verksamhet för
sjuksköterskor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. från kommunstyrelsens konto för ofördelade medel överföra
400 000 kronor för 2018 till socialnämnden för medfinansiering av
forskarutbildning för sjuksköterskor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Högskolan i Halmstad har inkommit med ansökan om medfinansiering för
forskningsprojekt inom hälsa och livsstil inriktning omvårdnad och med
placering på Campus Varberg: forskarutbildning för integrering av
utbildning, forskning och klinisk verksamhet för sjuksköterskor.
Projektet är en gemensam satsning tillsammans med Högskolan i
Halmstad, Region Halland och Kungsbacka kommun i syfte att stärka
kopplingen mellan utbildning, forskning och klinisk verksamhet, initialt
genom att möjliggöra forskarutbildning för sjuksköterskor i norra Halland,
vilken ges vid Högskolan i Halmstad och med anknytning till
sjuksköterskeutbildning vid Campus Varberg.
Syftet är att säkra långsiktig kompetensförsörjning och vetenskapligt
grundad kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården i Halland och att
utgöra en pilot kring samarbetsprojekt kring verksamhetsnära utbildningsoch forskningsinsatser.
Avhandlingsprojekten i forskarutbildningen ska ta utgångspunkt i
problemställningar kring den invånarnära hälso- och sjukvårdens
utveckling där de utgör en gemensam angelägenhet för huvudmännen.
I samband med beslutet tecknas ett fyraårigt avtal 2018-2022 mellan
samverkande organisationer. En styrgrupp med representation från vardera
samverkande organ har arbetat fram en budget över fyra år som täcker
lönekostnader för åtta doktorander, samt kostnader för kurser och
handledning.
Justerandes signatur
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Förslagen till avhandlingsprojekt har samtliga beröringspunkter med både
den kommunala och regionala vården och speglar vård som kan förekomma
i olika faser i livet, från vård till barn i skolålder till vård till äldre personer.
Några avhandlingsprojekt undersöker vården även utifrån vårdsystemsoch hälsoekonomiskt perspektiv.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 27 februari 2018, § 91.
Beslutsförslag 7 februari 2018.
Projektbeskrivning avhandlingsprojekt i programmet ”Forskarutbildning
för integrering av utbildning, forskning och klinisk verksamhet för
sjuksköterskor” 6 februari 2018.

Övervägande
Kommunstyrelsens förvaltning rekommenderar kommunstyrelsen att
medfinansiera forskningsprojektet som ett sätt att vetenskapligt stärka
sjuksköterskeutbildningen på Campus Varberg. Varbergs kommun
förväntas dra god nytta av att det finns tillgång till högskoleutbildning inom
sjukvårdsområdet kopplad till relevant och ny forskning, men också av
utveckling av samarbetet inom länet och för kompetensförsörjningen i
stort.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Region Halland
Socialnämnden
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2017/0344

Uppdrag om att utvärdera verksamheten på
Håstens Familjecentral
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. godkänna första delen i uppdrag från kommunfullmäktige 15 november
2016 § 159/19 september 2017 § 144, det vill säga att utvärdera
verksamheten på Håstens familjecentral till februari 2018, och anse det
som slutfört
2. fortsätta verksamheten på Familjens hus Håsten som är en öppen
förskola
3. del två i uppdrag från kommunfullmäktige 15 november 2016 § 159/19
september 2017 § 144, det vill säga, ge kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda behov av och förutsättningar för en familjecentral på lämpligt
ställe i Varberg, kvarstår. Denna utredning ska vara genomförd inför
budgetarbetet för år 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Hurtig (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att förlänga kommunstyrelsens uppdrag,
15 november 2016, § 159, att utvärdera verksamheten på Håstens
familjecentral, till februari 2018 och därefter utreda behov av och
förutsättningar för ytterligare en familjecentral på lämpligt ställe i Varberg.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 27 februari 2018, § 93.
Arbetsutskottet 13 februari 2018, § 67; Arbetsutskottet beslutar bordlägga
ärendet.
Beslutsförslag 18 januari 2018.
Utvärdering av verksamheten på Håstens Familjecentral.

Övervägande
Innan behov av ytterligare en familjecentral kan utredas, måste beslut fattas
om Familjens hus ska utvecklas till en familjecentral eller inte. I så fall måste
upptagningsområdet för öppna förskolan synkroniseras med
barnavårdscentralens och mödravårdscentralens upptagningsområde. Vidare
behövs större lokaler. Alternativt är att Familjens hus är en öppen
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förskoleverksamhet med visst samarbete med barnavårdscentralen och
socialförvaltningen, enligt avtalet från 2012.
Efter beslut om inriktning kan behovet av ytterligare verksamhet på annan
plats i kommunen utredas, eftersom förutsättningarna blir olika beroende på
vilken typ av verksamhet som ska bedrivas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0526

Handlingsplan för långsiktig inkludering
2017-2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta Handlingsplan för långsiktig inkludering i Varbergs kommun
2017 – 2022.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Andreas Feymark (SD) deltar inte i beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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

Beskrivning av ärendet
I Strategi för långsiktig inkludering i Varberg 2017 – 2022 står det att
strategin kompletteras med en handlingsplan som tydligt pekar ut det
fortsatta inkluderingsarbetet och ansvarsfördelningen inom kommunen.
Inkluderingsstrategin riktar sig till alla invånare i Varbergs kommun med
fokus utifrån etnisk och kulturell bakgrund.
Målet för inkluderingsarbetet är att alla invånare i Varbergs kommun
oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ha samma rättigheter, möjligheter
och skyldigheter att förverkliga och utveckla sitt vardagsliv samt att känna
sig delaktiga i kommunen.
Sex målområden har prioriterats i strategin för att stärka inkluderingen
 inkluderande förhållningssätt
 arbete
 utbildning och språk
 boende
 socialt deltagande/inflytande
 mötesplatser.
Inom dessa målområden finns ett antal åtgärder som ska prioriteras. Från
dessa åtgärder har varje förvaltning/bolag gjort sina egna handlingsplaner
med aktiviteter som ska uppfylla de målområden som är relevanta för varje
verksamhet. Aktiviteterna i dessa handlingsplaner lyfts in i den
kommungemensamma handlingsplanen och utgör efter bearbetning av
inkluderingsstrategen kommunens Handlingsplan för långsiktig
inkludering i Varberg.
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Handlingsplanen ska följas upp varje år vid tertialuppföljningen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 februari 2018, § 66.
Beslutsförslag 30 november 2017.
Strategi för långsiktig inkludering i Varberg 2017 - 2022.
Revisionsrapporten - Granskning av kommunens flyktingmottagande och
integrationsarbete.

Övervägande
Syftet med handlingsplanen 2017 - 2022 är att fokusera på integrationsoch inkluderingsprocesserna, så att vi förenklar människors vardag och
inspirerar dem att uppnå sina drömmar vilket i sin tur bidrar till att
Varberg växer.
Handlingsplanen ger förutsättningar för en process där aktiviteter kommer
att avslutas och nya aktiviteter kommer att föras in som uppfyller målen
bakom varje åtgärd.
Det finns åtgärder där det är önskvärt med fler aktiviteter, till exempel
under åtgärderna Allt ledarskap ska genomsyras av ett inkluderande
förhållningssätt och Kompetensutveckla personal i inkluderande
förhållningssätt. Aktiviteter måste pågå och arbetas med kontinuerligt
under dessa åtgärder för att visionens förhållningssätt ska nås. Åtgärderna
Ta vara på individens förkunskaper och förmågor och i tidigt skede sprida
information och kunskaper om demokratiska rättigheter och skyldigheter
samt Myndigheters verksamhet är också exempel på åtgärder som behöver
stärkas med fler aktiviteter framöver.
Det är i sig en motsägelse att ha en handlingsplan exklusivt för inkludering.
En förhoppning är att inkluderingsfrågorna efter 2022 ska ingå i det
ordinarie målarbetet på ett sådant sätt att behovet av en särskild strategi för
långsiktig inkludering inte längre ska finnas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2018/0032

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling
och diskriminering för kommunal
vuxenutbildning 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. anta Likabehandlingsplan mot kränkande behandling och
diskriminering för kommunal vuxenutbildning 2018,
daterad 8 januari 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Turid Ravlo Svensson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Likabehandlingsarbetet regleras av två olika lagar. Sedan 1 januari 2015 är
även bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund. Förbudet mot
bristande tillgänglighet gäller den fysiska miljön, lokaler, men också den
pedagogiska och sociala miljön. Skärpningen i diskrimineringslagen ställer
inte högre krav än vad skollagen gör, men denna skärpning av lagen gör att
skolor kan anmälas dubbelt utifrån bägge lagarna. Bristande tillgänglighet
betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas i en jämförbar
situation med elever utan funktionsnedsättning.
Varje verksamhet ska varje år upprätta en likabehandlingsplan enligt
3 kap 16 § diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling
enligt skollagen 6 kap 8 §. Planerna kan sammanföras till en plan så länge
innehållet uppfyller lagarnas krav och detta har kommunal vuxenutbildning
valt att göra i samarbete med utbildningsarrangörerna.
Det finns en form av böter, ett vite, för skolor som inte har en plan som
lever upp till diskrimineringslagens krav.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 8 januari 2018.
Likabehandlingsplan 8 januari 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0745

Namn på ny förskola på Gödestadsvägen 21,
Visiret 1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. fastställa Bumerangens förskola som namn på den nya förskolan på
fastigheten Visiret 1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Med anledning av ny antagen detaljplan krävs det ett nytt namn på den
nybyggda förskolan.
Barn- och utbildningsnämndens önskemål är att förskolan får namnet
Bumerangens förskola, då namnet anknyts till fastighetsbeteckningen inom
det nya bostadsområdet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 27 februari 2018, § 94.
Beslutsförslag 14 februari 2018.
Karta.
Barn- och utbildningsnämnden 11 december 2017, § 162.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr KS 2018/0044

Svar på remiss om stödordning för avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 12 februari 2018 som svar på remiss Förslag
till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Regeringen föreslår att ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år införs
under åren 2018-2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för
skolungdomar under sommarlovet. Erbjudandet ska rikta sig till alla
skolungdomar som är folkbokförda i länets kommuner och som respektive
vårtermin lämnar antingen årskurserna 6-9 i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan. För elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta
sig till elever som lämnar årskurs 10. Bidraget fördelas till regionala
kollektivtrafikmyndigheten som ansöker om bidrag efter ett fördelningstal
som bestäms av regeringen. Fördelningstalet utgår från antalet
skolungdomar per län.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 27 februari 2018, § 92.
Beslutsförslag 12 februari 2018.
Förslag till förordning.
Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar.
Barn- och utbildningsnämnden, delegeringsbeslut 5 februari 2018.
Yttrande daterat 12 februari 2018.

Övervägande
Varbergs kommun ställer sig positiva till att bidraget söks och
administreras av Region Halland som regional kollektivtrafikmyndighet.
Varbergs kommun ser positivt på att det kommer att finnas möjligheter för
samtliga ungdomar att åka kollektivt under sommarlovet. Det är viktigt att
skapa resmönster tidigt, möjligheter finns att det avgiftsfria resande gör att
ungdomarna även fortsätter resa kollektivt efter sommarlovet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0725

Svar på remiss om Verkställbarhet av beslut om
bygglov, rivningslov och marklov
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. tillstyrka förslag till ändring i plan- och bygglagen enligt
Näringsdepartementets promemoria Verkställbarhet av beslut om
bygglov, rivningslov och marklov.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Näringsdepartementet föreslår en ändring i plan- och bygglagen som
innebär att det uttryckligen av lagen framgår att ett beslut om bygglov,
rivningslov eller marklov får verkställas omedelbart, även om beslutet inte
har vunnit laga kraft. Vidare görs bedömningen att någon motsvarande
reglering inte behövs i fråga om förhandsbesked, startbesked och
slutbesked. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 augusti 2018.
Genom praxis kan en byggherre redan idag verkställa ett lov omedelbart,
även om lovet inte vunnit laga kraft. Den av näringsdepartementet
föreslagna ändringen innebär fastställande av gällande praxis samt en
anpassning till den nya förvaltningslagen (2017:900) där huvudregeln är att
ett beslut får verkställas först efter att det vunnit laga kraft.
Den byggherre som verkställer ett lov innan det vunnit laga kraft, bär risken
om lovet upphävs.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 30 januari 2018, § 37.
Beslutsförslag 14 januari 2018.
Näringsdepartementets promemoria - verkställbarhet av beslut om bygglov,
rivningslov och marklov.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret bedömer att förslaget till ändring i plan-och
bygglagen är lämpligt för att i lag reglera den praxis som föreligger samt
anpassningen som behövs vid införandet av den nya förvaltningslagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Näringsdepartementet
Byggnadsnämnden
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Dnr KS 2018/0033

Remissvar - avfallsplan samt föreskrifter för
avfallshantering, Varbergs och Falkenbergs
kommuner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna yttrande daterat 29 januari 2018 som svar på remiss om
avfallsplan 2018-2022 samt föreskrifter för avfallshantering för
Varbergs och Falkenbergs kommuner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit del av Vatten och Miljö i Väst ABs, VIVAB,
förslag till avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering, som avses gälla
för perioden 2018–2022.
Enligt 15 kap. miljöbalken om avfall och producentansvar ska det i varje
kommun finnas en renhållningsordning. Renhållningsordningen ska
innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen,
samt en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom
kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och
farlighet.
Förslaget till avfallsplan är ett gemensamt dokument för Varbergs och
Falkenbergs kommuner. Avfallsföreskrifterna är ett separat dokument för
respektive kommun.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 13 februari 2018, § 60.
Beslutsförslag 30 januari 2018.
Remissvar – Förslag till avfallsplan samt förslag till föreskrifter för
avfallshantering Varbergs och Falkenbergs kommuner.
Avfallsplan 2018-2022.

Övervägande
Avfallsplanens tre målområden ligger väl i linje med kommunens
övergripande målsättning för hållbar utveckling – Varbergs kommuns
hållbarhetsmål. Dock är bedömningen att den röda tråden saknas för hur
planens mål, detaljerade mål och åtgärder blir viktiga bidrag till
uppfyllande av lokal, nationell och global målsättning. Framförallt då
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Agenda 2030-perspektivet saknas både i omvärldsbevakningen och som
utgångpunkt i val av målområden.
Det finns ett behov av att stärka förutsättningarna för god uppföljning. Det
gäller både uppföljning av själva avfallsplanen och möjligheten att använda
resultatet som en del av uppföljningssystemet för kommunens
hållbarhetsarbete som helhet.
Ur ett förankringsperspektiv är det positivt att berörda nämnder får
möjlighet att lämna yttrande på planen utifrån respektive sakområde.
Synpunkter lämnas på flera av åtgärderna i avfallsplanen, bland annat
gällande val av åtgärd, formuleringar och konkretisering samt
ansvarsfördelning. Inga synpunkter lämnas på innehållet i förslag till
föreskrifter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2017/0389

Svar på motion om korttidsboende i samverkan
mellan kommun och region
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bifalla motion om korttidsboende i samverkan mellan kommun och
region.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Turid Ravlo Svensson (S) och Jana Nilsson (S) föreslår bifall till
arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Turid Ravlo Svensson (S) har lämnat motion om korttidsboende i
samverkan mellan kommun och region. Motionären föreslår att Varbergs
kommun startar ett korttidsboende på Hallands sjukhus tillsammans med
Region Halland. Boendet föreslås fungera som testmiljö där nya arbetssätt,
tekniska lösningar och innovationer kan prövas. Kommunstyrelsen har
skickat motionen på remiss till socialnämnden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 23 januari 2018, § 22.
Beslutsförslag 11 december 2017.
Socialnämnden 23 november 2017, § 164.
Kommunfullmäktige 23 maj 2017, § 93; Kommunfullmäktige beslutar
remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 23 maj 2017.

Övervägande
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker motionen då
förslaget stämmer väl överens med verksamhetens arbete med frågan. Att
kunna erbjuda korttidsplatser till de som har behov av detta, är en insats
som kan vara avgörande för att ge stöd till personer med olika behov.
Kommunen ansvarar för patienter som är färdigbehandlade inom
slutenvården och som efter utskrivning omfattas av hälso- och
sjukvårdsansvar. Många patienter kan gå direkt hem med stöd från
kommunens sjukvårdspersonal och, om så behövs, hemtjänstpersonal. Men
för en del kan vistelse på en korttidsplats vara en förutsättning för att
därefter kunna återvända till den egna bostaden.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-02-27

53

Som framgår av motionen, kan en del patienter bli kvar på sjukhuset då
korttidsplatserna är belagda. För att motverka detta, och som ett led i en
utökad samverkan med sjukvården i Region Halland, har socialförvaltningen varit i kontakt med Varbergs sjukhus för att undersöka
möjligheterna att anordna korttidsboende på en avdelning. Sjukhuset har
meddelat att de på grund av platsbrist inte kan erbjuda denna möjlighet.
Fortsatta kontakter kommer dock att tas med sjukhuset i denna fråga.
Kommunkansliet föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0423

Svar på motion om att utvärdera bufféservering
i kommunens innovationskök
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. avslå motionen med hänvisning till att servicenämnden har att utveckla
och utvärdera sin löpande verksamhet enligt gängse ordning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Andreas Feymark (SD) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD) har lämnat motion om att utvärdera bufféservering.
Motionären framför att buffékonceptet redan har prövats i andra
kommuner med gott resultat. Som exempel nämns Trelleborgs kommun
där bufféservering har lett till ett mindre svinn samt ett betydligt högre
nöjdhetsindex än tidigare utan att öka kostnaderna.
Arbetsutskottet beslutar gemensamt att avslå motionen med hänvisning till
att servicenämnden har att utveckla och utvärdera sin löpande verksamhet
enligt gängse ordning.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 23 november 2017.
Servicenämnden 26 oktober 2017, § 74.
Kommunfullmäktige 20 juni 2017, § 112; Kommunfullmäktige beslutar
remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 20 juni 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2017/0327

Svar på motion om att premiera elever med
goda studieresultat
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bifalla motionen i den del som avser att premiera elever med goda
studieresultat och god progression
2. avslå motionen i den del som handlar om utformningen av premiering
enligt motionens beskrivning under rubrik Motivering
3. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda frågan vidare
och undersöka hur premiering kan utformas och vilka ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser detta medför samt redovisa
uppdraget till kommunfullmäktige senast 31 december 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jana Nilsson (S), Ewa Klang (S), Jeanette Qvist (S), Turid Ravlo-Svensson
(S) och Kent Norberg (S) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår avslag på motionen.
Andreas Feymark (SD) och Micael Åkesson (M) föreslår bifall till
arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Olle Hällnäs (SD), Andreas Feymark (SD) och Erik Hellsborn (SD) har
lämnat motion om att premiera elever med goda studieresultat.
Motionärerna menar att de resultat som en elev presterar i skolan påverkar
dennes framtid och möjligheten att bli antagen på utbildningar samt i
förlängningen vilket arbete personen har möjlighet att få. Motionärerna
föreslår därför att premie delas ut årligen till den elev som presterar bäst i
samtliga ämnen och den elev som under läsåret lyft sina resultat mest.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 55.
Justerandes signatur
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Beslutsförslag 17 januari 2017.
Barn- och utbildningsnämnden 2 oktober 2017, § 124.
Arbetsutskottet 2 maj 2017, § 264; Arbetsutskottet beslutar remittera
motion om att premiera elever med goda studieresultat till barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige 25 april 2017, § 60; Kommunfullmäktige beslutar
remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 26 april 2017.

Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till den del i motionen
som handlar om att premiera elever med goda studieresultat och god
progression. Utformningen av hur detta ska ske är dock en viktig fråga och
kan inte bara tillstyrkas enligt motionens motivering. Nämnden anser att
det behövs en utredning som ska specificera premiens omfattning, antal
stipendiater, urvalsprocess och motivering. Även andra frågor, till exempel
kring när och hur premiering ska ske, i vilken årskurs, i grundskolan
och/eller på gymnasiet, på individnivå eller gruppnivå, måste belysas. Med
anledning av detta föreslår barn- och utbildningsnämnden att
kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att
utreda frågan vidare och undersöka hur premiering kan utformas samt
vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser detta medför.
Kommunkansliet föreslår med hänvisning till nämndens yttrande att
fullmäktige beslutar att bifalla motionen i den del som avser att premiera
elever med goda studieresultat och god progression, avslå motionen i den
del som handlar om utformningen av premiering enligt motionens
beskrivning under rubrik Motivering samt ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda frågan vidare och undersöka hur premiering
kan utformas samt vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga
konsekvenser detta medför. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 31 december 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Reservation från den Socialdemokratiska Kommunstyrelsegruppen i ärendet
om motion om att premiera elever med goda studieresultat, KS den 27
februari 2018.
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot Kommunstyrelsens beslut. Vi yrkade
istället avslag på motionen i sin helhet och på förslaget att förvaltningen skall
utreda frågan om hur premiering kan utformas. Det finns flera anledningar till vårt
förslag.
Det finns ingen forskning som visar att detta bidrar till progression eller bättre
studieresultat, utan blir bara en onödig belastning på förvaltningen och lärarna och
som tar fokus från det som bidrar till bättre skolresultat i Varberg. Enligt forskning
ger däremot kontinuerlig feedback av lärarna, och även elever, under lärandets
gång, stor effekt. Att få uppmuntran och vägledande råd stärker alla elevers inre
motivation och känsla av duglighet, som i sig skapar glädje och lust att lära. Men
att i efterhand få någon premie är en tillfällig boost för den enskilde eller gruppen.
Skollag ger oss som huvudmän i grundskolan ett tydligt uppdrag att alla barn och
elever skall ges den stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som
möjligt. Det är detta vi ska ha i fokus, inte att välja ut någon eller några och
premiera i efterhand. Vilka konsekvenser kan det få hos de som också kämpat hårt
och som också hoppas på att få någon form av premie? Stärker de deras
självkänsla, studiemotivation och studieresultat? Nej, säger forskningen. Mot den
bakgrunden vill vi Socialdemokrater inte införa denna form av bedömning i
grundskolan.
Idag finns det redan vissa grundskolor och gymnasium i Varberg som tillsammans
med företag och föreningar premiera elever på olika sätt. Det är skolorna själva
som valt att införa detta, men vi är mot bakgrund av ovanstående tveksamma till
denna typ av premier.
För oss Socialdemokrater andas SD:s motion som stöds av alliansen och
miljöpartiet en gammaldags skolpolitik utan förankring i dagens skolforskning.

-------------------------------------------------För den Socialdemokratiska KS-gruppen,
Jana Nilsson
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Dnr KS 2011/0872

Svar på motion om att snarast se till att det
byggs bostäder för hemlösa
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. avslå motion om att snarast se till att det byggs bostäder för hemlösa.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jana Nilsson (S), Ewa Klang (S), Jeanette Qvist (S), Turid Ravlo-Svensson
(S) och Kent Norberg (S) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till motionen.
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Inger Karlsson (S) har inkommit med motion om att snarast ta fram
bostäder för hemlösa och att detta skulle varit genomfört innan vintern
2011.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 51.
Beslutsförslag 23 januari 2018.
Socialförvaltningens yttrande daterat 22 september 2016.
Kommunfullmäktige 17 maj 2016, § 82.
Motion inkommen 20 september 2011.

Övervägande
Socialstyrelsen har definierat fyra olika hemlöshetssituationer:
 Akut hemlöshet: En person som är hänvisad till akutboende, härbärge,
jourboende, skyddat boende (exempelvis kvinnojourer) eller sover
utomhus eller i offentliga utrymmen.
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Institutionsvistelse och kategoriboende: En person som ska skrivas ut
från anstalt, institution eller liknande inom tre månader, men som inte
har någon egen bostad ordnad.
Boendelösningar: En person som bor i en boendelösning som
kommunen har ordnat på grund av att personen inte får tillgång till den
ordinarie bostadsmarknaden.
Eget ordnat kortsiktigt boende: En person som bor tillfälligt hos
kompisar, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt
inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra
privatpersoner.

Socialförvaltningen har det yttersta ansvaret, utifrån socialtjänstlagen, för
att ge personer som saknar tak över huvudet detta. Socialförvaltningen
bedömer att detta ansvar tas och säkerställer att de erbjuds tak över
huvudet. Detta avser kommuninnevånarna – inte EU-migranter.
Vid de mätningar som socialförvaltningen gör, där även ett antal
frivilligorganisationer medverkar, har det inte rapporterats in någon
uteliggare i Varbergs kommun. Däremot uppges att dessa påträffats.
Anmälningar till socialförvaltningen inkommer då och då från till exempel
polis eller allmänhet att detta finns. Även personer som kommer i kontakt
med socialförvaltningen kan uppge att de har varit uteliggare.
För de personer som socialförvaltningen har, eller får kännedom om, och
som är uteliggare, erbjuds tak över huvudet. Alla tackar inte ja till erbjudna
lösningar men samtliga får erbjudande.
Det finns en samstämmig uppfattning om att bostadslöshet är allvarligt och
tragiskt för de drabbade och att detta är en fråga som måste prioriteras
även fortsättningsvis. Motionen föreslås avslås då det som motionären
förordar ska utföras redan görs idag. Socialnämnden delar
samhällsutvecklingskontorets uppfattning om att motionen bör avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Reservation från den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen i
ärendet om motion om att snarast se till att det byggs bostäder för
hemlösa, KS den 27 februari 2018.
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot Kommunstyrelsens beslut att föreslå
avslag på motionen.
Vår uppfattning är att alla människor har rätt till en bostad. Alla skall ha
någonstans att bo. Tyvärr är det snarast så att antalet hemlösa i Varbergs kommun
ökat under de senaste åren. Här måste kommunens förvaltningar och bolag ta ett
gemensamt ansvar för att lösa situationen samtidigt som krav måste ställas även på
privata fastighetsägare.
När motionen skrevs i september 2011 var situationen en annan än idag.
Motionären ville då att kommunen som det står i att-satsen, ”snarast skulle ta fram
bostäder och att detta skulle vara genomfört innan vintern”. Motionären avsåg då
att de som vid den tiden var hemlösa skulle erbjudas en bostad innan vintern 2011–
2102. Inte innan vintern 2018–2019, vilket blir resultatet om motionen får ett bifall
i fullmäktige denna gång.
Efter fem år, i maj 2016 var motionen uppe för behandling i fullmäktige. Vid det
tillfället återemitterades motionen av ett enigt fullmäktige eftersom svaret som då
var två och ett halvt år gammalt inte var aktuellt. Socialförvaltningen lämnade
därefter ett nytt underlag i augusti 2016 och frågan hanterades av Socialnämnden i
september 2016.
Nu återkommer motionen för trolig behandling i fullmäktige i mars 2018. Nu är det
sju år sedan motionen lades och det underlag som nu finns bilagt motionen är
denna gång knappt två år. Den senaste kartläggningen som genomfördes för knappt
ett år sedan är däremot inte med. Frågan är då om avsikten är att ännu en gång
återremittera motionen för att få med den senaste kartläggningen som gjorts,
nämligen den som gjordes vecka 14 förra året. För att undvika ännu en återremiss
vill vi istället lyfta fram nämnda kartläggning här i reservationen. Detta för att
fullmäktige skall få ett underlag som gör att fullmäktiges ledamöter kan rösta för
ett bifall till motionen.
Den senaste kartläggningen från vecka 14 år 2017 visar följande:
Antalet hemlösa män hade ökat med 4 personer och antalet kvinnor minskat med 5.
Boendeinsatserna har ökat med 37,5 % sedan 2016 (hjälp med akutboende,
tillfälliga och långsiktiga lösningar). De främsta orsakerna till hemlösheten är att
personen inte godkänns som hyresgäst på den ordinarie bostadsmarknaden. Denna
siffra har ökat med 13,5 % på tre år. Vräkning p g a obetald hyra, störningar eller
annan vräkningsgrund har ökat med 11,5% på två år.
Här följer några situationer som visas i kartläggningen.
Situation 1 Akut hemlöshet. Personer som är hänvisade till härbärge, akutboende,
jourhem mm. Personer som sover i offentliga lokaler, tält el = 24 personer, en
ökning med 1 person och då är inte romerna med i detta.
Situation 2 Institutionsvistelse och stödboende = 14 personer och motsvarar en
ökning på 14 personer.
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Situation 3 – Långsiktiga boendelösningar som försökslägenheter, sociala kontrakt,
träningslägenhet = 92 personer och är en minskning på 8 personer.
Situation 4 – Eget kortsiktigt boende – bor hos vänner, släkt, kortare än 3 månader.
= 22 personer och är en minskning på 1 person.
Var av en av dessa personer är i en mycket utsatt situation och det har snarast blivit
svårare att hitta lösningar för dessa personer efter kartläggningen 2017.
Vår uppfattning är att den behandling motionen fått är oerhört nonchalant och
bristfällig och dessvärre har det under denna process blivit mycket värre för de
mest utsatta kommuninnevånarna som är hemlösa att få en bostad. Denna situation
måste helt enkelt lösas snarast.

-------------------------------------------------------För den Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen
Jana Nilsson
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Dnr KS 2017/0318

Svar på motion om fri entré under vissa tider till
kommunala badanläggningar för personer över
65 år som är bosatta i kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till bristande kapacitet under byggtiden
och att ny prismodell kommer att ses över när den nya simhallen på
Håsten står klar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jana Nilsson (S), Ewa Klang (S), Jeanette Qvist (S), Turid Ravlo-Svensson
(S) och Kent Norberg (S) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Jana Nilsson (S) föreslår bifall till motionen med hänvisning till att den fria
entrén för personer över 65 år som är folkbokförda i Varberg ska börja gälla
när den nya simhallen på Håsten står klar.

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

Beskrivning av ärendet
Roland Ryberg (S) har inkommit med motion om fri entré på kommunala
badanläggningar för personer över 65 år som är folkbokförda i Varberg.
Motionären anser, bland annat, att det är viktigt för pensionärer att hålla
sig i fysisk form och att en fri entré under vissa tider även utjämnar
ekonomiska förutsättningar i samhället.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig i sitt remissyttrande positiv till
motionen. Det framgår dock i beredningen av ärendet till kultur- och
fritidsnämnden att förvaltningen anser att det är bättre att hantera
motionärens önskemål i samband med att den nya badanläggningen på
Håsten tas i bruk 2021.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 6 februari 2018, § 52.
Beslutsförslag 12 oktober 2017.
Kultur- och fritidsnämnden 20 september 2017, § 97.
Kommunfullmäktige 25 april 2017, § 54; Kommunfullmäktige beslutar
remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Motion inkommen 25 april 2017.

Övervägande
Kommunledningskontoret delar kultur- och fritidsförvaltningens åsikt att
motionen bör avslås. Bakgrunden till ställningstagandet är att
kommunfullmäktige tagit beslut om nybyggnation av simhall på samma
plats som nuvarande simhall på Håsten ligger. Det innebär att under
byggperioden sommaren 2018 till planerad öppning av ny anläggning
januari 2021 kommer den prioriterade verksamheten vara simundervisning
och föreningsverksamhet. Allmänheten kommer att ha mycket begränsad
tillgång till de kommunala anläggningarna under perioden. I samband med
att den nya anläggningen tas i drift kommer nya möjligheter att finnas för
motionärens tankar kring rörelse och folkhälsa kopplat till pensionärer.
Skulle motionen bifallas av fullmäktige ska de ekonomiska konsekvenser
som uppkommer hanteras inom kultur- och fritidsnämndens beslutade
driftsram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Reservation från den Socialdemokratiska Kommunfullmäktigegruppen
i ärendet om motion om fri entré under vissa tider till kommunala
badanläggningar för personer över 65 år bosatta i kommunen, KS den
27 februari 2018.
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot Kommunstyrelsens beslut att
föreslå avslag på motionen om fri entré till kommunala badanläggningar för
personer över 65 år.
Precis som Roland Ryberg motiverar sitt förslag i motionen är vår
uppfattning att det är viktigt för pensionärer att hålla sig i fysisk form. Fri
entré skulle verka utjämnande och ge möjligheten för alla pensionärer,
oberoende av ekonomiska förutsättningar, att använda en framtida
simanläggning. Det skulle också ge ett stort mervärde för både samhället
och de enskilda individerna genom att betydligt fler skulle motionera mer.
Eftersom kommunfullmäktige tagit beslut om nybyggnation av simhall på
Håsten innebär det att under byggperioden från sommaren 2018 till
planerad öppning av ny anläggning januari 2021 kommer det av
utrymmesskäl att vara svårt att genomföra motionens förslag. Detta då den
prioriterade verksamheten i de anläggningar som finns tillgängliga under
perioden kommer att vara simundervisning och föreningsverksamhet.
Allmänheten kommer då att ha mycket begränsad tillgång till
anläggningarna.
Kultur och fritidsnämnden skriver i sitt remissyttrande att i samband med
att den nya anläggningen tas i drift kommer nya möjligheter att finnas och
motionärens tankar kring rörelse och folkhälsa kopplat till pensionärer kan
då tas i beaktande. Trots denna i vårt tycke positiva inställning föreslår den
borgerliga majoriteten i nämnden att motionen skall avslås.
I motionen står det inte någonting om tidpunkt för genomförande av
förslaget och det är naturligtvis helt fel tidpunkt att genomföra en sådan
förändring i ett skede när vi står för denna nybyggnation. Men precis som
Kultur och fritidsnämnden säger så kommer det att vara möjligt att införa
fri entré och därmed att genomföra motionärens tankar kring rörelse och
folkhälsa i samband med att den nya anläggningen tas i drift.
Mot denna bakgrunden bör fullmäktige besluta att bifalla motionen med
tillägget att det skall gälla från det att den nya anläggningen på Håsten tas i
drift 2021.

-------------------------------------------------För den Socialdemokratiska KS-gruppen,
Jana Nilsson
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Dnr KS 2017/0321

Svar på motion om en samåkningsparkering vid
riksväg 153/E6
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att frågan om en
samåkningsparkering i anslutning till riksväg 153/E6 hanteras inom
pågående detaljplanearbete för Kvarnagårdens industriområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Erik Rask (S) har kommit in med motion om samåkningsparkering vid
riksväg 153/E6. Vid flera av motorvägspåfarterna finns idag möjlighet att
parkera och därmed på ett enkelt sätt underlätta samåkning/pendling för
Varbergs invånare. Vid avfart 54, har trafiktrycket ökat genom åren och de
senaste åren har det gjorts trafiksäkerhetsåtgärder i form av två rondeller
för att skapa bättre trafikflöde. Vid denna trafikplats saknas idag möjlighet
att parkera för att underlätta samåkning för bland annat boende i de östra
delarna i Varberg.
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att undersöka möjligheten
att bygga en parkeringsplats för samåkning vid 153/Varberg centrum.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 30 januari 2018, § 36.
Beslutsförslag 8 januari 2018.
Arbetsutskottet 5 december 2017, § 617.
Hamn- och gatunämnden 18 september 2017, § 99.
Motion inkommen 25 april 2017.

Övervägande
Samhällsutvecklingskontoret instämmer i de fördelar som finns med en
eventuell samåknings/pendlarparkering i anslutning till riksväg 153/E6
som motionären beskriver. Trafikverket är positiva och ser ett behov av
samåkningsparkering i området, men anser att den utpekade platsen som
är kommunal mark inte är aktuellt att finansiera för Trafikverket.
Samhällsutvecklingskontoret hänvisar till det pågående detaljplanearbetet
för Kvarnagårdens industriområde, där en samåkningsparkering planeras
att anläggas inom planområdet. Planområdet ligger i anslutning till den
avfart där motionären föreslår en samåkningsparkering.
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Förslag till plats för samåkningsparkering ligger precis i anslutning till väg
153 och i närheten av motorvägsavfarten E6/153. Detaljplanen beräknas
vara antagen tredje kvartalet 2018.
Med hänvisning till pågående detaljplanearbete för Kvarnagårdens
industriområde anser samhällsutvecklingskontoret att motionen ska avslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 52

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar


godkänna redovisning av delegeringsbeslut för perioden 11 januari till
och med 14 februari 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2018/0027-2
Kanslichefens delegeringsbeslut 11 januari 2018 till Länsstyrelsen Halland
om svar på remiss - ansökan om tillstånd enligt kameraövervakningslagen,
Varbergs tingsrätt.
Dnr KS 2017/0180-9
Kanslichefens delegeringsbeslut 16 januari 2018 till Trafikverket om svar på
remiss – Åtgärdsvalsstudie Noden Borås.
Dnr KS 2018/0078-2
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut 1 februari 2018 till
Teater Halland AB om ansökan om bidrag till kamratmåltid.
Dnr KS 2018/0005-4
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 19 januari 2018 till
stadbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om tillbyggnad av
enbostadshus, Träslöv 36:4.
Dnr KS 2018/0005-5
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 22 januari 2018 till
stadbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om förhandsbesked av
nybyggnad, enbostadshus, Bua 11:1.
Dnr KS 2018/0005-6
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 24 januari 2018 till
stadbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om nybyggnad av
enbostadshus, Träslövs-Näs 1:233.
Dnr KS 2018/0005-14
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 6 februari 2018 till
stadbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om tillbyggnad av
enbostadshus, Sparreholm 6 Göingegården.
Dnr KS 2018/0005-15
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Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 6 februari 2018 till
stadbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om nybyggnad av
enbostadshus med komplementbyggnad på fastigheten, Hunnestad 10:24.
Dnr KS 2018/0005-16
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 6 februari 2018 till
stadbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om nybyggnad av
transformatorstation på fastigheten Svärdfisken 35.
Dnr KS 2018/0005-17
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 6 februari 2018 till
stadbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om nybyggnad av
enbostadshus med komplementbyggnad på fastigheten Bua 10:274.
Dnr KS 2018/0005-18
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 6 februari 2018 till
stadbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Vindruvan 4.
Dnr KS 2018/0005-19
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 6 februari 2018 till
stadbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om bygglov för
ombyggnad av enbostadshus och nybyggnad av mur inom fastigheten
Jungmannen 1.
Dnr KS 2018/0005-20
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut 6 februari 2018 till
stadbyggnadskontoret om yttrande över ansökan om bygglov för
fasadändring och nybyggnad av trappor inom Rådhuset 20.
Dnr KS 2018/0016-1
Markförvaltarens delegeringsbeslut 7 februari 2018 om säsongsarrende för
jordbruk/bete inom del av Tvååkers-Ås 2:8.
Dnr KS 2018/0016-2
Markförvaltarens delegeringsbeslut 7 februari 2018 om säsongsarrende för
jordbruk/bete inom del av Tvååkers-Ås 4:5.
Dnr KS 2018/0016-3
Markförvaltarens delegeringsbeslut 7 februari 2018 om säsongsarrende för
jordbruk/bete inom del av Träslöv 3:7, 3:2 och 5:36.
Dnr KS 2018/0016-4
Markförvaltarens delegeringsbeslut 7 februari 2018 om säsongsarrende för
jordbruk/bete inom del av Träslöv 9:28.
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Dnr KS 2018/0016-5
Markförvaltarens delegeringsbeslut 7 februari 2018 om säsongsarrende för
jordbruk/bete inom del av Värö-Backa 9:2 och 9:6.
Dnr KS 2018/0016-6
Markförvaltarens delegeringsbeslut 7 februari 2018 om säsongsarrende för
jordbruk/bete inom del av Spannarp 13:55.
Dnr KS 2018/0016-7
Markförvaltarens delegeringsbeslut 7 februari 2018 om säsongsarrende för
jordbruk/bete inom del av Tvååkers-Ås 3:14, 4:5, 5:3 och Vare 14:7.
Dnr KS 2018/0016-8
Markförvaltarens delegeringsbeslut 8 februari 2018 om säsongsarrende för
jordbruk/bete inom del av Tvååker 9:11.
Dnr KS 2018/0016-9
Markförvaltarens delegeringsbeslut 8 februari 2018 om säsongsarrende för
jordbruk/bete inom del av Tofta 7:3.
Dnr KS 2018/0016-10
Markförvaltarens delegeringsbeslut 8 februari 2018 om säsongsarrende för
jordbruk/bete inom del av Tvååker 11:12.
Dnr KS 2018/0016-11
Markförvaltarens delegeringsbeslut 8 februari 2018 om säsongsarrende för
jordbruk/bete inom del av Veddige 33:3.
Dnr KS 2018/0041-2
Tf. upphandlingschefens delegeringsbeslut 14 februari 2018 om
upphandlingsavdelningens delegeringsärenden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 januari, 30 januari, 6 februari och 13
februari 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks § 53

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar


godkänna redovisning av meddelande för perioden 15 december 2017
till och med 31 januari 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dnr KS 2016/0176-10
Protokoll 31 januari 2018, Räddningstjänsten Väst.
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Ks § 54

Information om skatteavvikelser för 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar om nya prognoser för skatteintäkterna,
prognoserna visar ett resultat på minus 20 miljoner kronor för 2018.
Ekonomikontoret kommer att utreda detta vidare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

