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Dnr KS 2013/0041

Information från upphandling om förfrågningsunderlag av
hyrbilar
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 godkänna redovisning av förfrågningsunderlag för upphandling av hyrbilar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 6 december 2011, § 544, beslutat att de ska vara
delaktiga i upphandlingen av bland annat hyrbilar.
Upphandlingsenheten presenterar förslag till förfrågningsunderlag av ramavtal avseende upphandling av hyrbilar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2013/0503

Information om upphandling av medborgardialog, stadsutvecklingsprojekt
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 godkänna redovisning av förfrågningsunderlag inför upphandling av
medborgardialog för stadsutvecklingsprojektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret informerar om upphandling av medborgardialog, stadsutvecklingsprojekt.
Varbergs kommun avser att upphandla konsulthjälp att genomföra en medborgardialog under 2014 om det stora stadsutvecklingsprojekt som ska
påbörjas i Varbergs tätort. I uppdraget ingår att tillsammans med Varbergs
kommun planera dialogen, driva dialogen, genomföra samtliga möten, samt
att sammanfatta och presentera resultatet av dialogen.
Målet med medborgardialogen är att säkerställa att Varbergs kommun
stärker den medborgerliga förankringen i samhällsbyggnadsprocessen. I
konsultens uppdrag ingår således att förankra projektet, väcka nyfikenhet,
inspirera, skapa nya former för medborgarnas delaktighet, och framförallt ta
reda på hur medborgarna ser på stadsutvecklingsprojektet och vilka krav
och önskningar de har. Medborgardialogen är ett led i arbetet med att uppnå
Varbergs vision 2025 om att bli Sveriges kreativa mittpunkt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr KS 2013/0505

Fastställande av kursorganisation för gymnasial vuxenutbildning 2014
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 godkänna upprättat förslag till kursorganisation för första halvåret 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Centrum för Livslångt Lärande, CLL, har med tjänsteutlåtande den 18
oktober 2013 lämnat förslag till kursorganisation för första halvåret 2014.
Organisationen innebär en individanpassad gymnasial vuxenutbildning som
erbjuds i fyra olika studieformer: studier på dagtid, flexibla studier, distansstudier samt lärlingsutbildning. Utbildning erbjuds under hela kalenderåret
med möjlighet att studera inom flera skolformer, pedagogiska former samt i
varierande studietakt. Utifrån individens behov och önskemål är kombinationer mellan olika skolformer, pedagogiska former och studietakt möjliga.
Förslag till kursorganisation för gymnasial vuxenutbildning första halvåret
2014:
 Allmänna och ekonomiska ämnen
 Yrkesutbildning med inriktning
 Omvårdnad
 Bygg
 VVS
 Industri, grundläggande svetsutbildning
 El
 Hantverk, möbel- och finsnickeriteknik
 Övriga yrkesinriktningar utifrån individuella behov
 Lärlingsutbildning med inriktning
 Omvårdnad
 Restaurang och livsmedel (kock, servering, ekonomibiträde/stor-hushåll, bageri och konditori)
 Fordon
 Yrkesfiske
 Trädgård
 Övrig lärlingsutbildning utifrån individuella behov
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

CLL
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Dnr KS 2012/0380

Internkontrollplan, kommunstyrelsen 2012-2013
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 godkänna rapporteringen av utförd internkontroll.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att årligen göra en internkontrollplan.
Planen ska innehålla uppgifter om riskbedömning, granskningsåtgärd,
granskningsmetodik, vilket område granskningen avser, ansvarig för
granskningens genomförande samt när granskningen ska vara klar.
Avrapporteringen avser perioden 1 januari 2012 – 30 juni 2013 och är en
redovisning av utförd kontroll för vart och ett av de områden/rutin/process
som finns angiven i planen.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 16 oktober 2013 föreslagit att
rapporteringen av utförd internkontroll godkänns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0479

Ansökan om bidrag till Kungsäters Bygdegård
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 lämna bidrag med 21 743 kr till Kungsäters bygdegårdsförening för
installation av utrymningslarm under förutsättning att Boverket beviljar
bidrag för åtgärden
 bidraget belastar kommunstyrelsens ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kungsäters bygdegårdsförening har ansökt om bidrag för installation av
utrymningslarm i sina lokaler. Föreningen har fått en offert som visar att
totalkostnaden är 112 125 kr och har fått bidrag från Sparbanksstiftelsen
med 50 000 kr. För återstående belopp 62 125 kr ansöker man om bidrag
med 31 062 kr från Boverket, vilket motsvarar 50 % av återstående finansieringsbehov. För 35 % av återstående finansieringsbehov, 21 743 kr, önskar
man bidrag från kommunen, vilket är det normala förfarandet vid denna typ
av åtgärder i bygdegårdarna.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 30 oktober 2013 föreslagit att
 bidrag lämnas med 21 743 kr till Kungsäters bygdegårdsförening för
installation av utrymningslarm under förutsättning att Boverket beviljar
bidrag för åtgärden
 bidraget belastar kommunstyrelsens ofördelade medel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0408

Detaljplan för östra Kvarnagården
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 återuppta detaljplanearbetet för del av fastigheten Varberg Getakärr 2:6,
samt utöka planområdet enligt planeringskontorets förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetet med detaljplanen för Östra Kvarnagården avstannade 2009. Förslaget till detaljplan hade då reviderats vid två tillfällen på grund av försvårande skyddsbestämmelser och olösta dagvattenfrågor. Det dåvarande
detaljplaneområdet var ca 51 000 m2 stort, beläget mellan befintligt ställverk
och koloniområdet norr om Värnamovägen. Planarbetet föregicks av ett
planprogram för området, upprättat 13 november 2007 och senast reviderat
24 juni 2008.
Detaljplanen för Östra Kvarnagården föreslås återupptas i syfte att på ett
resurseffektivt sätt omvandla oanvända markområden till ytor för verksamhetsändamål. Syftet med detaljplanen är också att erhålla en bestämd markanvändning för den Gokartverksamhet som finns etablerad i området, samt
möjliggöra en utökning av fastigheten Varberg Tanken 1.
Varbergs kommun arrenderar ut mark för ändamålet Gokart, strax väster om
det befintliga ställverket. För att verksamheten ska kunna erhålla permanent
bygglov som är en förutsättning för fortsatt verksamhet, måste en detaljplan
upprättas. Verksamhetsutövaren har sökt planbesked och arbetsutskottet har
lämnat ett positivt besked den 18 december 2012, § 532.
Trafikverket arbetar med en ny vägplan som innebär förändringar/förbättringar av trafikplats E6/väg 153. Varbergs kommun har planerat att bygga en cirkulationsplats, strax öster om Tankvägen. Cirkulationen
ska betjäna området Östra Holmagärde, likväl som Kvarnagårdens industriområde. Kvarnagårdens industriområde får därigenom en ny tillfart och till
följd av detta kan befintlig infart via Tankvägen stängas av. Planområdet
föreslås därför omfatta delar av Värnamovägen och Tankvägen i syfte att
planera även inför dessa åtgärder.
De luftledningar som idag löper från ställverket och över Holmagärde,
kommer att ersättas med jordkabel. I och med att befintliga luftledningar
försvinner, öppnas nya möjligheter att använda omkringliggande markytor
på ett mer effektivt sätt.
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Planområdet gränsar till Himleån. Himleåns närområde är strandskyddat,
vilket begränsar möjligheterna att inom denna zon ändra markanvändningen. Detaljplanen för Östra Kvarnagården föreslås inrymma strandskyddade markområden, främst i syfte att skapa utrymme för koloniändamål.
Varbergs Norra koloniförening förlorar ett antal lotter då Trafikverket bygger ut cirkulationsplatsen vid väg E6. Varbergs kommun har i föreningens
arrendekontrakt åtagit sig att i möjligaste mån ersätta förlorade lotter i händelse av återtagande mark inom arrendeområdet. Koloniföreningen har
kommunicerat önskemål om nya lotter väster om och i direkt anslutning till
befintligt arrendeområde.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 30 oktober 2013 föreslagit att
detaljplanearbetet återupptas för del av fastigheten Varberg Getakärr 2:6,
samt utöka planområdet enligt planeringskontorets förslag.
Ett återupptagande av planen vore i linje med god hushållning av markresurser och kommunens ambition att i största möjliga mån förtäta inom
stadsområdet.
Ett återupptagande av planarbetet ger även kommunen möjligheten att
bereda och hantera frågor i denna mindre planläggning, som kan avlasta
arbetet med planläggning av Östra Holmagärde.
Gokartverksamheten är beroende av att en detaljplan upprättas och verksamhetsutövaren har erhållit ett positivt planbesked. En sådan planläggning
skulle dock endast komma Gokartverksamheten till godo. Positivt planbesked har även lämnats för Varberg Tanken 1, men inget planarbete har
påbörjats.
Genom att återuppta arbetet med och utöka planområdet för Östra Kvarnagården kan ett flertal markanvändningsfrågor behandlas, som annars skulle
få hanteras i flera, mindre detaljplaner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Planeringskontoret
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Dnr KS 2012/0188

Yttrande över samrådshandling, detaljplan Vindragaren 5
och 22
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 i samrådsskedet inte ha något att invända mot förslaget till detaljplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren, Derome Mark och Bostads AB har ansökt om planändring
för att kunna bygga flerbostadshus på fastigheterna Vindragaren 5 och 22.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för flerbostadshus. Planförslaget innebär 18 bostadslägenheter för bostadsrätt i två byggnader. Byggnaden vid Bryggaregatan föreslås vara i 4 våningar och den
andra byggnaden i 6 våningar med parkeringsgarage.
In- och utfart till planerad bebyggelse sker via Almebergsgatan.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 25 oktober 2013 föreslagit att i
samrådsskedet inte ha något att invända mot förslaget till detaljplan.
I kommunens fördjupade översiktsplan för Stadsområdet, FÖP 2010 anges i
Stadskärnans omgivning, att vid komplettering och förnyelse av byggnation
ska den blandade bebyggelsen utvecklas och kompletteras.
I det fall hamn- och gatuförvaltningen bedömer att utfarten påverkar
ombyggnad av gata och trottoar, ska kostnaderna regleras i ett exploateringsavtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Planeringskontoret
Stadsbyggnadskontoret
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Dnr KS 2013/0509

Försäljning av Rådhuset
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att
 sälja fastigheten Rådhuset 20 till Varbergs Fastighets AB för bokfört
värde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret och serviceförvaltningen har i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt hamn- och
gatuförvaltningen arbetat för att tomställa fastigheten Rådhuset 20. Planen
har varit att fastigheten ska användas för annat ändamål som i större
utsträckning bidrar till att stärka torget och stadskärnan samt ökar dess
attraktivitet.
Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2013, § 119, beslutat att utöka
investeringsramen för objekt ersättningslokaler Ungdomens Hus.
Varbergs Fastighets AB har under hösten arbetat med utveckling av fastigheten och lokalerna planeras i ett tidigt skede användas för bland annat
restaurangändamål. Gällande detaljplan, fastställd 24 juli 1941, anger
”Kvartersmark för allmänt eller allmännyttigt ändamål” vilket innebär att
detaljplanen behöver ändras. Utifrån att detaljplanen kan antas vid årsskiftet
2014/2015 så bedöms lokalerna kunna vara ombyggda och färdiga att ta i
bruk sommaren 2015.
Planeringskontoret har låtit NAI Svefa värdera fastigheten. Marknadsvärdet
bedöms uppgå till 6,5 mkr. Fastigheten har ett bokfört värde om 700 tkr.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 1 november 2013 föreslagit att
fastigheten Rådhuset 20 säljs till Varbergs Fastighets AB för bokfört värde
med tillträde den 1 januari 2014.
Kontoret anser att en utveckling av Rådhuset 20 för kommersiellt ändamål
lämpligast sker av Varbergs Fastighets AB. På grund av att lokalerna inte
kommer behöva tas i anspråk för ombyggnad förrän årsskiftet 2014/2015 så
kommer planeringskontoret och serviceförvaltningen planera för en tillfällig
användning under sommarhalvåret 2014. Det avses även att föra en dialog
med befintliga hyresgäster om möjligheten att senarelägga en utflyttning.
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Försäljningen innebär att Varbergs Fastighets AB utöver köpeskillingen,
700 tkr, behöver erlägga stämpelskatt som uppgår till 4,25 % av fastighetens
marknadsvärde, 6,5 mkr, stämpelskatten uppgår således till 276 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2011/0677

Utökning av projektbudget för projekt förskola Galtabäck
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att
 utöka budgeten för investeringsobjekt Förskola Galtabäck/Träslövsläge
med 5 mkr till 19 150 tkr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2012, § 102, beslutat att godkänna
köpeavtal för Tvååkers-Ås 5:13, Lerjans förskola, samt ytterligare mark för
utbyggnad av förskolan från en avdelning till tre. I kommunens investeringsbudget 2013 finns avsatt 14 150 tkr för utbyggnad av Lerjans förskola
med två avdelningar.
Varbergs Fastighets AB, VFAB, har under 2013 projekterat och påbörjat
upphandling av tillbyggnad av förskolan samt åtgärder i befintlig förskola.
Efter att VFAB erhållit anbud på projektet i april-maj 2013 uppgick totalkostnaden för projektet till 19 150 tkr vilket översteg projektbudgeten med 5
mnkr. I ursprungsbudgeten ingick inte inköp av befintlig fastighet samt
mark för utbyggnad vilket uppgick till cirka 4,5 mnkr.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 24 maj 2013 föreslagit att
utöka budgeten för investeringsobjekt Förskola Galtabäck/Träslövsläge med
5 mnkr till 19 150 tkr.
Arbetsutskottet har den 28 maj 2013, § 219, beslutat att återremittera ärendet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 1 november 2013 föreslagit att utöka budgeten för investeringsobjekt Förskola Galtabäck/Träslövsläge med 5 mnkr till 19 150 tkr.
Planeringskontoret och VFAB har låtit minska omfattningen på projektet,
reviderat handlingarna och gjort om upphandlingen. Kalkylerad kostnadsminskning uppgick till 2 mnkr. Efter att anbud kommit in till VFAB så har
inga kostnadsminskningar erhållits.
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VFAB gör bedömningen att marknadsläget det senaste halvåret har stärkts
vilket gör att projektet får högre anbud. Projektet kan vara färdigt januari
2015. Med avseende på platsbehovet i området samt att övrig nybyggnation
av förskolor i området, förskola i nya Ankarskolan, till en början kommer
användas som skollokaler bedömer barn- och Utbildningsförvaltningen att
utbyggnaden av Lerjans förskola behövs för att klara platsbehovet.
Planeringskontoret bedömer att projekt inköp och utbyggnad av Lerjans
förskola trots behovet av utökad projektbudget är en lämplig åtgärd. En
kostnadsökning på grund av marknadsläge hade slagit igenom även om
annan åtgärd hade valts. Förvärv och inköp av Lerjans förskola innebär att
kommunen undviker kostnader om cirka 3 mnkr för återställning och tillfälliga lokaler.
Samråd har skett med barn- och utbildningsförvaltningen och Varbergs Fastighets AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0095

Remissbehandling av förslag till inriktningar för hållbarhetsarbetet 2015-2025
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 förslag till inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015-2025 ska
remissbehandlas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 18 september 2012, § 115, gett planeringskontoret i uppdrag att ta fram övergripande mål som kan vara underlag för
nya miljömål som ska börja gälla 2015.
Med hänsyn till synpunkter som framkommit i arbetsprocessen och i dialog
med politik, näringsliv, föreningsliv och kommuninvånare har planeringskontoret tagit fram ett förslag till inriktningar för miljö- och hållbarhetsarbetet 2015-2025.
Fyra inriktningar för hållbarhetsarbetet föreslås:
‒ Varberg visar vägen
‒ Livskraftiga ekosystem
‒ Välmående samhälle
‒ Hållbar resursanvändning.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 10 oktober 2013 föreslagit att
förslag till inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015-2025 ska
remissbehandlas.
När inriktningarna remissbehandlats och fastställts fortsätter processen med
att bryta ner inriktningarna till mål.
Tidigare genomförda dialoger gav stöd för att det fortsatta arbetet ska utgå
från de sex globala hållbarhetsmål, som av en grupp forskare föreslås ersätta
FN:s Milleniemål. Andra viktiga utgångspunkter i arbetet har varit Varbergs
Vision 2025, Sveriges Ekokommuners hållbarhetsprinciper och de
nationella miljömålen.
Genom att de globala hållbarhetsmålen används som utgångspunkt så omfattar det lokala förslaget, utöver de ekologiska aspekterna, även sociala och
ekonomiska aspekter. Därmed föreslås kommande mål benämnas hållbarhetsmål istället för miljömål. Hållbarhetsmålen blir viktiga verktyg i arbetet
med att omsätta hållbarhetsaspekten i Varbergs vision till handling.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 oktober 2013, § 394, och då
kommit överens om att återremittera ärendet.
Planeringskontoret redovisar några justeringar i inriktningsdokumentet.
Planeringskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 24 oktober 2013 föreslagit
att förslag till inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg 2015-2025 ska
remissbehandlas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2012/0191

Finansiering av projekt och fortsatt arbete med att utveckla
varberg.se och funktionerna för självservice
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 kostnaderna för projekt varberg.se andra halvåret 2013 finansieras
genom användning av prognostiserat överskott för kommunstyrelsens
förvaltning
 bevilja 600 tkr ur kommunstyrelsens fonderade medel för den avslutande delen av projekt varberg.se år 2014
 uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram en finansieringsmodell
för utökade centrala kostnaderna i samband med införande och samordning av nya system för effektivisering i förvaltningarna
 finansiering av delar av förvaltning samt utveckling av varberg.se och
självservice vars kostnad inte är avsatt i ram ska täckas enligt ovanstående finansieringsmodell.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Under hösten 2013 har projekten för e-tjänster och ny webb, varberg.se förts
samman till ett projekt. Finansieringen av e-tjänstprojektet har varit klar
2013 men för ny webb, varberg.se kvarstår täckning för andra halvåret
2013. Detta föreslås ske med prognostiserat överskott från kommunstyrelsens förvaltning. Projekt varberg.se har försenats och lansering sker i början
av 2014. Detta medför att projektkostnader uppkommer under första halvåret 2014. Finansering föreslås genom användning av kommunstyrelsens
fondmedel 2014.
En finansieringsmodell för att täcka centrala kostnader som uppkommer i
samband med införande av gemensamma system för verksamhetsutveckling
ska tas fram. Kommunledningskontoret föreslås få i uppdrag att utarbeta
denna.
Delar av förvaltning och drift samt utveckling av varberg.se och självservice
ska finansieras enligt ovanstående modell.

Forts.
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Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 1 november 2013 föreslagit att
 kostnaderna för projekt varberg.se andra halvåret 2013 finansieras
genom användning av prognostiserat överskott för kommunstyrelsens
förvaltning
 bevilja 600 tkr ur kommunstyrelsens fonderade medel för den avslutande delen av projekt varberg.se år 2014
 uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram en finansieringsmodell
för utökade centrala kostnaderna i samband med införande och samordning av nya system för effektivisering i förvaltningarna
 finansiering av delar av förvaltning samt utveckling av varberg.se och
självservice vars kostnad inte är avsatt i ram ska täckas enligt ovanstående finansieringsmodell.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0417

Remissvar, Gymnasieingenjörsutbildning - Vidareutbildning i
form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (Ds 2013:53)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 ställa sig positiv till de möjligheter som förslaget medför i enlighet med
barn och utbildningsnämndens yttrande daterat 4 november 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Utbildningsdepartementet ser över förutsättningarna för att införa vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år som ett permanent inslag i gymnasieskolan. Från höstterminen 2011 pågår försöksverksamhet i enlighet
med förordning (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt
år i gymnasieskolan. Nu utreds förutsättningar för förslaget samt också
utformning och reglering av en fyraårig teknisk utbildning inom gymnasieskolan. Resultatet av utredningen kommer att ligga till grund för regeringens
ställningstagande till om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år ska
införas som en permanent del.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 4 november 2013 föreslagit kommunstyrelsen att ställa sig positiv till de möjligheter som förslaget
medför i enlighet med barn och utbildningsnämndens yttrande daterat
4 november 2013.
Barn- och utbildningsnämnden har den 4 november, § 139, föreslagit kommunstyrelsen att till Utbildningsdepartementet översända barn och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget.
I yttrandet ställer sig barn- och utbildningsnämnden positiv till de möjligheter som förslaget medför.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 424

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning
Kommundirektören informerar om
 uppdraget att se över gränssnittet mellan Hallands Hamnar Varberg AB,
hamn- och gatuförvaltningen samt Varbergs Fastighets AB.
Planeringskontoret informerar om
 Varbergs stadsutveckling som innefattar Varbergstunneln, Västra centrum och Farehamnen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 425

Meddelanden
Dnr KS 2013/0500-1
Sjuhärads kommunalförbunds delårsbokslut 31 juli 2013.
Dnr KS 2013/0048-31
Länsstyrelsens beslut den 23 oktober 2013 enligt miljöbalken till grustäkt på
fastigheterna Tjärby 2:2, 2:11, 2:16, 2:18 och Änglarp 1:1.
Dnr KS 2013/0048-32
Länsstyrelsens beslut den 11 oktober 2013 enligt miljöbalken angående
nyanläggning av markkabel mellan fastigheterna Träslöv 13:6 och Blixtorp
10:12.
Dnr KS 2013/0048-34
Länsstyrelsens beslut den 25 oktober 2013 enligt miljöbalken angående
nyanläggning av markkabel på fastigheten Ästad 1:7.
Dnr KS 2013/0048-35
Länsstyrelsens beslut den 13 oktober 2013 enligt miljöbalken angående
nedgrävning av fiberkabel mellan Kungsäter och Gunnarsjö.
Dnr KS 2013/0048-36
Länsstyrelsens beslut den 31 oktober 2013 enligt miljöbalken angående
stubbrytning och omläggning från skogsmark till betesmark på fastigheten
Karl Gustavs-Backa 2:4.
Dnr KS 2013/0048-37
Länsstyrelsens beslut den 1 november 2013 enligt miljöbalken angående
stubbrytning och omläggning från skogsmark till betesmark på fastigheten
Nordvära 13:1.
Dnr KS 2013/0101-44
Länsstyrelsens beslut den 28 oktober 2013 om särskild arkeologisk utredning inför detaljplan, Getakärr 6:18 och Träslöv 30:1, 34:1, Träslövs socken
och Varbergs stad.
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Dnr KS 2013/0461-2
Länsstyrelsens beslut den 31 oktober 2013 om auktorisation av bilskrotare.
Dnr KS 2013/0005-13
Patientnämndens protokoll den 24 oktober 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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