Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2013-12-03

Plats och tid

Sammanträdesrum A2, kl. 8.00-16.40

Beslutande

Jörgen Warborn (M)
Ann-Charlotte Stenkil (M)
Harald Lagerstedt (C)
Jana Nilsson (S)
Ewa Klang (S), §§ 429, 440-442

Övriga deltagare

Susanna Almqvist, markförvaltare, § 429
Inga Andersson, utvecklingsledare, § 434
Lena Andersson (M), socialnämndens ordförande, § 439
Inger Björkman Tolfvesgård, verksamhetsekonom, § 442
Margareta Björsell, exploateringsingenjör, §§435-437
Anders Eriksson, kommunjurist, §§ 434, 438
Ronny Hellman, lokalsamordnare, §§ 431-432
Anita Kryh, avdelningschef, §§ 429, 440
Tord Martinson, §§ 433, 440
Mia Svedjeblad, processledare, §§ 431-432
Linda Svensson, kanslichef, § 440
Annbritt Ulfgren, kommundirektör
Sofie Werdin, kommunsekreterare
Magnus Widén, ekonomichef, § 442
Regionstyrelsen, § 441
Gösta Bergenheim (M)
Gun-Marie Stenström (M)
Per Persson (S)
Katarina Dahllöf, regiondirektör
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör
Åsa Väärälä, kommunikatör
Byggnadsnämnden, § 442
Stefan Stenberg (C), ordförande
Helena Arnesten, stadsbyggnadschef
Sten Hedelin, 1:e planarkitekt
Kultur- och fritidsnämnden, § 442
Christofer Bergenblock (C), ordförande
Annika Larsson Maspers, tf. förvaltningschef
Johan Soumela, controller
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, § 442
Lilith Svensson (KD), ordförande
Britta Stribén (S), vice ordförande
Stefan Andersson, förvaltningschef

1-21

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utses att justera

Jana Nilsson

Sekreterare

Sofie Werdin

Ordförande

Jörgen Warborn

Justerande

Jana Nilsson

Sammanträdesprotokoll
2013-12-03

Paragraf

BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

3 december 2013

Datum för anslags
uppsättande

11 december 2013

Förvaringsplats för
protokoll

Kommunkansliet
Engelbrektsgatan 15

Underskrift

Sofie Werdin

Datum för anslags
nedtagande

2

429-443

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks au § 429

Sammanträdesprotokoll
2013-12-03

3

Dnr KS 2013/0542

Uppsägning av bostadsarrende, Tvååkers-Ås 2:3
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
‒

säga upp bostadsarrende, kontrakt 19602, inom fastigheten Tvååkers-Ås
2:3 för upphörande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 1 mars 2011, § 87, beslutat att ge planeringkontoret
i uppdrag att upprätta förslag till program för Ankarskolan, Träslövsläges
centrum, idrottsplats samt nya bostäder vi Fiskebåtsvägen. Arbetet med programmet har startats upp av stadsbyggnadskontoret.
Kommunstyrelsen har den 28 maj 2013, § 98, beslutat att anta detaljplan för
Ankarskolan. Planläggning för resterande områden som berörs av planprogrammet utarbetas i programarbetet.
Inom planprogramområdet arrenderar Varbergs kommun ut ett område för
fritidsändamål. Arrendatorn har bebyggt arrendestället med en fritidsstuga.
Gällande arrendekontrakt 19602 tecknades för perioden 1 januari 2005 till
31 december 2009, med en uppsägningstid om ett år och en förlängningsperiod om fem år. Arrendeupplåtelsen löper nu i sin första förlängningsperiod, 1 januari 2010 till 31 december 2014.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 november 2013 föreslagit
att säga upp bostadsarrende, kontrakt 19602, inom fastigheten Tvååkers-Ås
2:3 för upphörande.
För att inte försvåra kommande detaljplanarbete och utbyggnad av
Träslövsläges centrum, föreslås arrendekontrakt 19602 sägas upp för upphörande. Arrendeupplåtelsen upphör den 31 december 2014, då arrendestället ska vara avflyttat och återställt i ursprungligt skick.
I det fall arrendet inte sägs upp till upphörande, löper upplåtelsen på ytterligare fem år, till och med 31 december 2019. Varbergs kommun kan inte
under denna förlängningsperiod säga upp rättigheten att upphöra tidigare än
31 december 2019.
Arrendekontraktet sägs upp med stöd av JB § 10:5 p 5, ”..jordägaren gör
sannolikt, att arrendestället ska användas för bebyggelse av annat slag än det
som avses med upplåtelsen…” (I planprogrammet föreslås området inrymma nya centrumfunktioner).
Justerandes sign
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Varbergs kommun är inte skyldig att utge någon ersättning för uppsagd
rättighet. Arrendatorn äger själv sin stuga, vilken måste flyttas från
arrendetomten på arrendatorns bekostnad innan upplåtelsen är till ända.
Samråd har skett med kommunjuristen och stadsbyggnadskontoret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0539

Organisationsförändringar inom kommunstyrelsens förvaltning 2014
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
‒

anteckna informationen om kommunstyrelsens förvaltnings utvecklingsarbete och interna organisationsförändring.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar information om utvecklingsarbetet inom
kommunstyrelsens förvaltning för att tydliggöra uppdrag och roller för att
kvalitetssäkra arbetet och utveckla medarbetare och organisation.
Kommunledningskontoret bildades år 2011 och består av ekonomikontor,
kommunkansli, personalkontor, planeringskontor, strategisk utveckling.
Tidigare var de fyra olika förvaltningar. Sammanläggningen syftade till att
öka samverkan i uppdraget att stödja kommunstyrelsen i ledning och samordning. Det effektiviseringskrav som finns i budgeten 2013 är inriktat på
att ta till vara positiva effekter av den nya organisationen och det ökade
samarbetet.
Kommunens nya styrmodell fokuserar på uppföljning och utvärdering och
då ökar behovet av samverkan mellan de olika verksamheterna inom kontoret.
Varbergs kommun ser också ett behov att utveckla arbetet med kommunstyrelsens budget och verksamhetsplanering utifrån kommunstyrelsens uppdrag och mål.
Två seminarier kring uppdrag och arbetssätt har genomförts där alla chefer,
handläggare och specialister inom förvaltningen har deltagit. Ambitionen är
att det gemensamma arbetet ska resultera i ett tydligare sätt att arbeta med
ökad kvalitet och bidra till bättre måluppfyllelse.
Utveckling och planering
Med nuvarande planeringskontor som bas kommer enheten för strategisk
utveckling tillsammans med enheterna för hållbar samhällsutveckling och
mark och exploatering bilda ett gemensamt utvecklingskontor under en
gemensam ledning. Inom det kontoret kommer också organisationen för
stadsutvecklingsprojektet vara kopplad.
IS/IT frågor
Inom IS/IT området, informationssystem- och informationsteknik, sker en
kraftfull utveckling, behoven ökar och resurserna är begränsade. För ett år
Justerandes sign
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sedan startade en genomlysning av verksamheten. Kompetens och resurser
inom IS/IT finns spritt i kommunorganisationen inte minst är flera viktiga
och övergripande IT frågor fördelade mellan kommunstyrelsens förvaltning
och serviceförvaltningen. Inriktningen är att stärka samarbetet mellan
kommunstyrelsen och servicenämnden, men bygger på den ansvarsfördelning som finns i reglementena.
Genom att samordna och samlokalisera en del av dessa kompetenser kan
synergieffekter uppnås. En del av de effekter som eftersträvas är
‒ Ökad kompetensutveckling
‒ Starkare beställningar av systemutveckling från IT leverantörer och konsulter
‒ Bättre nyttjande av befintliga resurser
‒ Lättare hantera vakanser
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 25 november 2013
föreslagit att
‒ anteckna informationen om kommunstyrelsens förvaltnings utvecklingsarbete och interna organisationsförändring.
Utvecklingsarbetet inom förvaltningen kommer att fortsätta men ovanstående förslag är ett viktigt steg på vägen för att nå ökad kvalitet och tydlighet inom förvaltningen. Det får också effekter på kommunen in sin helhet
i uppdraget att leda och samordna samt att stödja kommunstyrelsen i sin
uppsiktsplikt.
Samråd har skett enligt samverkansavtal och MBL inom såväl kommunstyrelsens förvaltning och serviceförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2013/0530

Utveckling av byggnad Gamlebyskolan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
‒ återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Gamlebyskolan är ett av Varbergs äldsta trähus. Idag fungerar byggnaden
som evakueringslokal då stadshus B genomgått en större renovering.
Diskussion har tidigare förts om hur byggnaden ska användas i fortsättningen.
När kommunen nu står inför tre stora projekt som gemensamt går under
benämningen ”stadsutvecklingsprojektet” finns ett stort behov av att hitta en
gemensam lösning för att projekten ska kunna bedrivas effektivt genom en
närhet geografiskt till varandra. Det är också viktigt att exempelvis kunna
visualisera projekten genom modeller, informationsmaterial, föreläsningar,
informationsmöten och workshops.
Bedömningen är att det år 2016-2017 kommer att behövas cirka 25 arbetsplatser som är centralt belägna utöver dagens.
Lokalerna är, efter att hamn- och gatuförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen lämnar under kvartal 1, 2014, är i stort behov av
renovering. Byggnaden klarar max 1-2 år utan en omfattande renovering
oavsett nyttjande. Den antikvariska förundersökningen som är gjord under
2013 ligger till grund för de renovering- och ombyggnadsmöjligheter som
finns. Byggnaden har en kulturhistorisk klassning B.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänstetutlåtande den 20 november 2013 föreslagit
att ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för ombyggnad
och renovering av Gamlebyskolan.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om följande att-sats:
Arbetsutskottet beslutar att
‒ återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:

Justerandes sign
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Dnr KS 2013/0419

Begäran om förstudie för utbyggnad av Bosgårdsskolan och
förskola i Tvååker
Beslut
Arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
‒

ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för utbyggnad
av Bosgårdsskolan för ersättning av paviljonger ”Växthuset” samt
undersöka förutsättningar och synergieffekter för byggnation av flexibel
förskola för fyra avdelningar på skolområdet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Verksamheten på Bosgårdsskolan bedrivs i ett stort antal byggnader varav
en del av dem är paviljonger som etablerades 2002. Dessa har idag permanent bygglov men har dokumenterade brister ur verksamhets-, underhålloch energisynpunkt. Enligt serviceförvaltningens bedömning är inga större
investeringar aktuella och försvarbara ur ett långsiktigt perspektiv.
I skolbyggnaden behövs det en omdisponering för att få rätt funktioner
grupperade och en gemensam mötesplats för elever och lärare. Samnyttjande av vissa funktioner kan genom det möjliggöras.
I den beslutade investeringsplanen för 2013 – 2017 ligger objektet utbyggnad Bosgården/Växthuset 2014 och objektet Tvååker förskola fyra avdelningar med projekteringsstart samma år och byggnationen 2015.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 4 november 2013 föreslagit att
ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för utbyggnad av
Bosgårdsskolan för ersättning av paviljonger ”Växthuset” samt undersöka
förutsättningar och synergieffekter för byggnation av flexibel förskola för
fyra avdelningar på skolområdet.
Planeringskontoret bedömer att förstudien är en förutsättning för att kunna
möta barn- och utbildningsförvaltningens behov av att kunna få till en fungerande skola i sammanhållna och ändamålsenliga lokaler med god teknisk
status. Det finns möjlighet att omdisponera befintliga lokaler till viss del.
Det möjliggör en samlad lokalfunktion och gemenskap i respektive stadie
genom viss ombyggnad. En utbyggnad kommer dock att behövas för att få
en bra helhet. Avetablering av paviljongerna kan i och med detta verkställas
när ut- och ombyggnation är gjord. Utredning om en eventuell avveckling
av Kyrkskolans funktioner genomförs parallellt i denna förstudie. Lämplig
plats för byggnation av en fyra avdelningars förskola kommer att utredas.
De föreslagna åtgärderna i skolan harmoniserar med barn- och utbildningsförvaltningens strategi för lokalförsörjning.
Justerandes sign
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Projektet stärker kommunens serviceort Tvååker och gör skolan mer attraktiv.
Kostnad för förstudien beräknas till 600 tkr och kommer därefter att införlivas i ordinarie budgetprocess. Kostnaden belastar ett eventuellt framtida
investeringsprojekt eller som en kostnad mot barn- och utbildningsförvaltningens drift om förstudien inte resulterar i någon investering.
Samråd har skett med barn- och utbildningsförvaltningen, serviceförvaltningens fastighetsavdelning, ekonomikontoret samt Varbergs Fastighets AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2013/0543

Förvärv av del av fastigheten Tvååker 12:14
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
‒

godkänna upprättat förslag till överenskommelse innebärande att
kommunen förvärvar ca 5 300 m2 av fastigheten Varberg Tvååker 12:14
för en ersättning utgörande 80 kr/m2

‒

kostnaden för fastighetsförvärvet ska belasta investeringskonto 31 220,
markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret har med tjänstutlåtande den 19 november 2013 lämnat
förslag till överenskommelse innebärande att kommunen förvärvar ca 5 300
m2 av fastigheten Tvååker 12:14 för en ersättning utgörande 80 kr/m2.
Fastigheten Tvååker 12:14 utgörs av en större bostadstomt delvis belägen
inom område A, enligt godkänt planprogram för Stenenområdet.
Kommunstyrelsen har den 13 november 2007, § 464, beslutat att godkänna
planprogram för Stenenområdet. Enligt programmet bedöms området
rymma ca 15 villor och 20 bostäder i flerbostadshus. Förskola kan även inrymmas inom området enligt programmet.
Kommunfullmäktige har den 19 november 2013, § 132, beslutat att godkänna upprättat förslag till förvärv av del av Tvååker 11:12 utgörande den
större delen av området A enligt det godkända planprogrammet.
Förvärvet av del av Tvååker 12:14 innebär att kommunen får rådighet över
all mark inom område A, enligt det godkända planprogrammet för Stenenområdet. Planeringskontoret föreslår att förslaget till överenskommelse
godkänns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Dnr KS 2012/0296

Tyck Om Varberg, inkomna synpunkter till kommunstyrelsen
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
 lägga redovisningen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har sammanställt synpunkter som kommit in till
kommunstyrelsen genom Tyck Om Varberg. Sammanställningen omfattar
perioden 1 maj 2013 – 30 oktober 2013 Under perioden lämnades åtta synpunkter. Redovisning av synpunkter för kommunen som helhet görs i årsredovisningen.
Tyck Om Varberg har varit i drift sedan april 2012. En utvärdering har genomförts. I samband med nya varberg.se planeras bland annat tydligare
publicering av synpunkter och svar, Tyck Om Varberg som e-tjänst och
Vision 2025 som en ny valmöjlighet då man lämnar sin synpunkt (utöver
beröm, förslag, klagomål eller annat).
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 november 2013
föreslagit att kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2012/0481

Yttrande över samrådshandling, ändring av detaljplan för
Tvååkers stationssamhälle
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
‒

stadsbyggnadskontoret i det fortsatta planarbetet utreder om kommunalt
huvudmannaskap påverkar kostnaden för kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Tvååkers samhälle har ändrats och byggts ut successivt. Tidigare byggnadsplan förordade en glesare bebyggelse med större tomter. Idag är önskan snarare att förtäta i serviceorten.
Gällande bestämmelser motverkar detta och antalet inkomna förfrågningar
gällande förtätning har ökat och lett till flertalet frimärksplaner.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 1 november 2013 föreslagit att
lämna följande yttrande:
‒ detaljplanen ska utformas med kommunalt huvudmannaskap.
Kommunen sköter vägar och allmänplats i Tvååkers stationssamhälle genom avtal med vägföreningen. En ändring till kommunalt huvudmannaskap
för serviceorten skulle ge kommunen fullt ansvar för allmän plats och därmed följa plan- och bygglagens intentioner om kommunalt huvudmannaskap.
I detaljplaner för nya områden Tvååker, som antagits under senare tid gäller
kommunalt huvudmannaskap.
Planavgift tas ut i samband med bygglov.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om följande att-sats:
Arbetsutskottet beslutar att
‒ stadsbyggnadskontoret i det fortsatta planarbetet utreder om kommunalt
huvudmannaskap påverkar kostnaden för kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Stadsbyggnadskontoret
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Dnr KS 2013/0480

Yttrande över samrådshandling, detaljplan för bostäder norr
om Cafévägen, Kärradal
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
‒ i samrådsskedet inte ha något att invända mot förslaget till detaljplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Detaljplanen syftar till att utöka byggrätter i gällande detaljplan samt att
anpassa planbestämmelserna till befintliga bostadshus. Området består av
blandad bebyggelse med fritidhus och äldre bostäder för helår.
I området har också ny bebyggelse tillkommit. Området har utvecklats mot
helårsbostäder och därmed önskan om utökade byggrätter.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 15 november 2013 föreslagit
att
‒ i samrådsskedet inte ha något att invända mot förslaget till detaljplan.
Då utvecklingen har skett succesivt och flera byggnader redan har utökade
byggnadsytor, ser planeringskontoret det positivt att ändra planbestämmelserna till rådande omständigheter.
Dagvattenhanteringen i området ses över i dagvattenutredning för hela området. För några fastigheter finns gemensamhetsanläggning för dagvatten
och i övrigt ska dagvatten tas omhand lokalt genom infiltration och fördröjning.
Huvudmannaskapet för allmän plats, gator med mera är idag enskilt. Ingen
vägsamfällighet finns registrerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Stadsbyggnadskontoret
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Dnr KS 2012/0226

Yttrande över samrådshandling, detaljplan Torpa-Kärra 9:1
i Kärradal
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
‒ i samrådsskedet inte ha något att invända mot förslaget till detaljplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Fastighetsägaren till Torpa-Kärra 9:1, har ansökt om ändring av gällande
detaljplan för området från 1993. Avsikten är att tillskapa två tomter för
bostadsändamål. Området som berörs är i gällande detaljplan redovisad som
kvartersmark för bostäder och allmänplats naturmark.
I planbeskedet anser stadsbyggnadskontoret och planeringskontoret att det
är av största vikt att tillkommande bebyggelse och markplanering i området
anpassas till naturen samt att en allmän passage mellan Utsiktsvägen och
Salavägen bibehålls och inte privatiseras. Området har svårigheter att
trafikmatas från angränsande Utsiktsvägen i väster på grund av markens
nivåskillnad mot Utsiktsvägen. En eventuell tillfart bör lösas från öster och
Salavägen, över naturmarken på Torpa-Kärra 6:2 och 8:2. Till följd av att
södra delen av Torpa-Kärra 9:1 är planlagt som allmän platsmark bör ärendet behandlas som detaljplan med normalt förfarande då det är av allmänt
intresse.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 11 november 2013 föreslagit
att
‒ i samrådsskedet inte ha något att invända mot förslaget till detaljplan.
Förslaget till detaljplan stämmer väl överens med riktlinjer för området i
gällande Översiktsplan från 2001, om att anpassa till småskalig befintlig
bebyggelse.
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Protokollsutdrag:
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Planeringskontoret
Stadsbyggnadskontoret
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2011/0509

Kostnad för underhåll av kommunalt ägda områden, Brages
gränd
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
‒

inte ändra sitt tidigare ställningstagande från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 mars 2012, § 119.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Brages samfällighet har i skrivelse den 20 mars 2011, begärt
att huvudmannaskapet för gemensamma ytor på sätt det beskrivs i gällande
detaljplan, ska överföras till kommunen. Föreningen har därefter vid två
tillfällen, 16 maj 2011 och 3 februari 2012, påmint kommunen om sin begäran.
Kommunstyrelsens förvaltning har i tjänsteutlåtande den 23 februari 2012,
föreslagit att kommunen inte bör påbörja ett ärende om ändrat huvudmannaskap eftersom sådan åtgärd ska ske genom ändring av gällande detaljplan.
Arbetsutskottet har i beslut den 27 mars 2012, § 119, förklarat att det inte är
aktuellt att påbörja ett ärende om ändrat huvudmannaskap.
Styrelsen i samfälligheten har i skrivelse den 15 maj 2012 framfört synpunkter på arbetsutskottets beslut. Ett möte mellan representanter från
kommunen och samfälligheten ägde rum den 27 juni 2012. Styrelsen för
samfälligheten har därefter vid tre tillfällen, 23 oktober 2012, 18 april 2013
och 8 november 2013, inkommit med påminnelser avseende framförda synpunkter. Påminnelsen som inkom den 18 april 2013 innehåller ett reviderat
förslag från samfälligheten.
Samhällsplaneringschefen har i november 2013 sammanställt en skrivelse
som sammanfattar kommunledningskontorets uppfattning i frågan.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 november 2013
föreslagit att inte ändra sitt tidigare ställningstagande från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 mars 2012, § 119.
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Brages samfällighetsförening
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Planeringskontoret
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Ks au § 439

Rapport från kommunberedningen
Kommundirektören informerar om
‒ kompetensförsörjning
‒ bredbandsstrategi.
Socialnämndens ordförande Lena Andersson (M) informerar om
‒ framtidens hemsjukvård.
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Ks au § 440

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning
Planeringskontoret informerar om
‒ stadslinjenät i Varbergs kommun
Kommunledningskontoret informerar om
‒ konsumentvägledning i Varbergs kommun.
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Ks au § 441

Dialog med regionstyrelsen
Arbetsutskottet och regionstyrelsen diskuterar aktuella frågor och framtida
utvecklingsområden för samverkan mellan Varbergs kommun och Region
Halland.
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Ks au § 442

Dialogsamtal med kultur- och fritidsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden
Arbetsutskottet för dialog med kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden om verksamhetens strategiska mål
och inriktningar, ekonomiska förutsättningar och framtida utvecklingsområden.
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Ks au § 443

Meddelanden
Dnr KS 2013/0236-6
Årsredovisning 2012 från Samordningsförbundet Region Halland.
Dnr KS 2013/0048-38
Länsstyrelsens beslut den 6 november 2013 om ansökan om dispens från
biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 11 § miljöbalken för genombrott
i stenmur på fastigheten Fastarp 3:69.
Dnr KS 2013/0298-6
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 november 2013 till TDC Sverige
AB om bestridande av faktura.
Dnr KS 2013/0023-13
Sjuhärads kommunalförbunds direktionsprotokoll den 8 november 2013.
Dnr KS 2013/0439-5
Länsstyrelsens meddelande den 11 november 2013 om resultat av arkeologisk förundersökning Raä 192:1 och 193:1, Tvååkers-Ås 2:3 med flera.
Dnr KS 2012/0010-9
Länsstyrelsens meddelande den 11 november 2013 om resultat av arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning, del av Munkagård 1:57, Tvååker.
Dnr KS 2013/0101-46
Länsstyrelsens beslut den 12 november 2013 om utbyte av träd på Stråvalla
kyrkogård.
Dnr KS 2013/0101-47
Länsstyrelsens beslut den 12 november 2013 om utbyte av träd på Värö
kyrkogård.
Dnr KS 2013/0101-48
Länsstyrelsens beslut den 13 november 2013 om trädvårdsarbeten samt byte
av häckar i radiobyn, Världsarvet Grimeton, Grimeton 13:34, 13:39, 13:40,
13:41, 13:42, 13:43, 13:44 och 13:45.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2012/0492-16
Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping den 13 november 2013 om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230), Grimeton 22:1.
Dnr KS 2012/0363-6
Mark- och miljödomstolens kungörelse den 15 november 2013 om ansökan
om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Ringhals kärnkraftverk.
Dnr KS 2013/0456-5
Länsstyrelsens beslut den 19 november 2013 om fartbegränsning i Varbergs
hamn.
Dnr KS 2013/0550-1
Skogsstyrelsens skrivelse den 19 november 2013 om bildande av naturvårdsavtal på Gällarp 1:1.
Dnr KS 2013/0048-40
Länsstyrelsens beslut den 19november 2013 om ansökan om dispens från
föreskrifter inom naturreservat och fågelskyddsområden i Varbergs och
Kungsbackas kommuner.
Dnr KS 2011/0508-13
West Swedens kallelse till extra föreningsstämma den 9 januari 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

