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Ks au § 299

Information om prioriterad utbyggnadsordning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om pågående arbete med prioriterad utbyggnadsordning i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0281

Månadsrapport för kommunstyrelsen - januari-maj 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna månadsrapport för kommunstyrelsen – januari-maj 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen kompletterar tertial, delårs, och helårsuppföljningen. I
rapporten beskrivs verksamheten under perioden jämte de avvikelser som
finns mot plan. Vidare ingår en redovisning av den ekonomiska ställningen
både gällande drift och investeringar samt viss personalstatistik.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 9 juni 2015 föreslagit att godkänna månadsrapport för kommunstyrelsen – januari-maj 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0185

Månadsrapport för Varbergs kommun – januari-maj 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna månadsrapporten för Varbergs kommun – januari-maj 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämnderna har rapporterat sina månadsrapporter till kommunledningskontoret som sammanställt materialet till en månadsrapport för hela kommunen.
I rapporten finns uppföljning av ekonomi, personal och väsentliga avvikelser från planerad verksamhet.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 2 juni 2015 föreslagit att godkänna månadsrapporten för Varbergs kommun – januari-maj 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr 2014/0276

Avstämning - stadsutvecklingsprojektet
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Stadsutvecklingskontoret informerar om pågående arbete i projektet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0317

Huvudmannaskap - allmän plats
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 detaljplaner med föreslagen utökad byggrätt, Bua Strand, Östra Årnäs,
Kråkeberg, Tången, Trönningenäs, Getterön och Torstorp, erbjuds bibehålla enskilt huvudmannaskap.
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att i en fortsatt utredning beskriva
ekonomiska, organisatoriska, praktiska och tidsmässiga konsekvenser
för övergång till kommunalt respektive bibehållande av enskilt
huvudmannaskap för övriga vägsamfälligheter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 17 september 2013, § 98, beslutat att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att initiera förstudier för genomförande
av ökade byggrätter enligt fritidshusutredningen.
När befintliga detaljplaner ändras eller nya tas fram ska detaljplanen bland
annat redovisa vem som ska vara huvudman för allmän plats som till exempel är vägar och naturmark. Principer för var och när kommunen bör vara
huvudman är idag otydlig.
Syftet är att se över huvudmannaskapet för vägar och annan allmän plats där
kommunen inte är huvudman och lämna förslag på hantering.
Genomförd utredning består av två delar. Del 1, som behandlar generella
och principiella frågor, tar ställning till huvudmannaskap för enskilda vägar
i hela kommunen. Del 2, hanterar vägfrågorna i de utpekade 7 detaljplaneområdena för ökad byggrätt, enligt fritidshusutredningen. Del 1, övergripande delen är inte färdigredovisad i denna utredning. Förslaget är att
materialet konsekvensbeskrivs ekonomiskt, organisatoriskt och praktiskt i
en fortsatt utredning. Del 2 är färdigredovisad.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 9 juni 2015 föreslagit att detaljplaner med föreslagen utökad byggrätt, Bua Strand, Östra
Årnäs, Kråkeberg, Tången, Trönningenäs, Getterön och Torstorp, erbjuds
bibehålla enskilt huvudmannaskap.
Natur och- fritidskaraktären är uppskattad av de boende och inflyttare till
dessa områden. Den lantliga vägkaraktären är en bidragande del. Det finns
ett lokalt engagemang och kunskap om området genom samfällighetsJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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föreningarna som man vill fortsätta med. Risken är att det går förlorat vid ett
kommunalt övertagande.
De ekonomiska konsekvenserna förändras inte för vare sig kommunen eller
samfällighetsföreningarna om enskilt huvudmannaskap fortsätter.
Arbetsgruppen föreslår fortsatt enskilt huvudmannaskap. Kommunen bör
dock vara positivt inställd till kommunalt huvudmannaskap om förening
begär detta.
I ett sådant fall ska vägkostnadsutredning först genomföras som belyser
eventuella behov av standardförbättringar, som ska tas ut av fastighetsägarna.
På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att lägga till följande attsats
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att i en fortsatt utredning beskriva
ekonomiska, organisatoriska, praktiska och tidsmässiga konsekvenser
för övergång till kommunalt respektive bibehållande av enskilt
huvudmannaskap för övriga vägsamfälligheter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2014/0585

Information om utredning för norra stadsområdet
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om pågående utredning för norra
stadsområdet i området kring Lassabacka.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011/0047

Handel i Varberg - Strategi för Varbergs kommun 2015-2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 anta Strategi för handel i Varbergs kommun reviderad den 16 juni 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jana Nilsson (S), Christofer Bergenblock (C) och Ann-Charlotte Stenkil (M)
föreslår att
 lydelsen etablering av dagligvaruhandel kan ske i Jonstaka och i Lassabacka tas bort under punkt 7 på sidan 5 i strategin
 lydelsen Jonstaka utvecklas med inriktning mot handel med skrymmande varor och sällanköpsvaror utöver det område för dagligvaruhandel som redan är etablerat läggs till under rubriken Jonstaka på sidan 8 i
strategin.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall till Jana Nilssons (S), Christofer
Bergenblocks (C) och Ann-Charlotte Stenkils (M) förslag och konstaterar
att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I samband med att kommunens översiktsplan antogs i kommunfullmäktige
under juni 2010 aktualiserades frågan om handelsutvecklingen i Varbergs
kommun. Under 2011 genomfördes en fördjupad handelsutredning av WSP
på uppdrag av kommunen och under 2012 gjorde Fastighetsägarna, på uppdrag av Marknad Varberg, en centrumutvecklingsanalys i samverkan med
bland annat Varbergs kommun samt handelns och fastighetsägarnas aktörer.
Parallellt med denna process togs ett förslag till ny handelspolicy och strategi fram, som även remissbehandlats. Slutsatserna från processerna ligger
till grund för beslutad handelspolicy och framtagen handelsstrategi.
Kommunfullmäktige har den 16 september 2014, § 130, beslutat att anta
Handelspolicy för Varbergs kommun.
Under 2014 har en revidering gjorts av den fördjupade handelsutredningen.
Denna revidering och utvecklingen inom arbetet med den nya stadsdelen
Västerport har beaktats vid framtagandet av handelsstrategin.

Forts.
Justerandes sign
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Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 23 oktober 2014
föreslagit att handelsstrategi för Varbergs kommun antas.
Arbetsutskottet har den 4 november 2014, § 402, beslutat att återremittera
ärendet.
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 februari 2015
föreslagit att anta Handel i Varberg – strategi för Varbergs kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2015, § 95, och då kommit överens om att redovisa ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har den 31 mars 2015, § 42, beslutat att återremittera
ärendet i syfte att se över otydligheter i begreppen om vad för handel som
ska bedrivas i Lassabacka.
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 25 maj 2015 föreslagit att anta Handel i Varberg - strategi för Varbergs kommun.
I enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument föreslås att en revidering av handelsstrategi genomförs senast 2020. Ett revideringsbehov prognosticeras särskilt med hänsyn till den planerade utvecklingen av Västerport.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2013/0301

Information om detaljplan Tändstiftet
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om pågående arbete med detaljplan
för Tändstiftet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/0274

Fastigheten Grimetons-Torstorp 4:19 - gåva till Varbergs
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 ta emot fastigheten Grimetons-Torstorp 4:19 som gåva, i enlighet med
upprättad gåvohandling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
2012 förvärvade Varbergs kommun fastigheten Rolfstorp 3:13 med flera.
Vid tillfället för förvärvet var det inte känt att fastigheten GrimetonsTorstorp 4:19 tillhörde Rolfstorp 3:13 med flera. Då syftet med fastighetsförsäljningen 2012 var att lösgöra dödsboets tillgångar för fördelning mellan
dödsbodelägarna, skulle fastighetsförsäljningen ha omfattat hela markinnehavet.
Ansvarig mäklare för förmedlingen av markaffären 2012 har därför tagit en
ny kontakt med Varbergs kommun för att reglera även Grimetons-Torstorp
4:19 till kommunens ägo. Fastigheten utgörs av lågproduktiv skogsmark och
har del i den gemensamma anläggningen för gata i området, GrimetonsTorstorp GA 6.
Det skall inte utgå någon ersättning för marken, varför överlåtelsen utformats som en gåva.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 1 juni 2015 föreslagit att Varbergs kommun tar emot fastigheten Grimetons-Torstorp 4:19 som
gåva, i enlighet med upprättad gåvohandling.
Samhällsutvecklingskontoret anser gåvan av fastigheten Grimetons-Torstorp
4:19 vara en korrigering av felaktigt objektsinnehåll från förvärvstillfället
2012. Dödsboets syfte har uppenbarligen varit att sälja all mark som tillhört
detsamma, genom den mäklare som anlitats, vilket bekräftas genom att
ingen ersättning efterfrågas för aktuell marköverföring.
Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning, i detta fall en väg som
finns i området. Fastigheten har även del i ett dikningsföretag som finns i
närområdet. Med andelstalen kommer en skyldighet för fastighetsägaren att
bidra, utefter givet andelstal, vad avser drift av den gemensamma anläggningen.
Fastigheten Grimetons-Torstorp 4:19 har ett mycket lågt andelstal som baseras på fastighetens nytta av anläggningen.
Justerandes sign
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Samhällsutvecklingskontoret anser att den markaffär som gjorts 2012 med
intention att omfatta även Grimeton-Torstorp 4:19, bör genomföras i sin
helhet. Kontorets bedömning är att det inte är ofördelaktigt för Varbergs
kommun att ta emot fastigheten i gåva. Fastigheten kan ha värde i framtida
fastighetstransaktioner och rådande andelstal är så lågt att det osannolikt
genererar kostnader som kan anses tyngande för markägaren.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2015/0289

Avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa unga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 teckna avsiktsförklaring tillsammans med Arbetsförmedlingen i avseende att teckna överenskommelse om samverkan kring arbetslösa unga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Regeringen har tillsatt en delegation – Delegationen för unga till arbete,
Dua, som har i uppgift att främja lokal samverkan för att fler unga ska
komma i arbete. Delegationen ska främja lokal samverkan mellan kommun
och Arbetsförmedling och utveckling av nya samverkansformer för målgruppen 16–24 åringar. Under förutsättning att riksdag och regering fattar
erforderliga beslut i samband med hanteringen av Vårbudgeten i juni 2015,
kommer Delegationen för unga i arbete att förfoga över medel för åren
2015-2017.
Fördelningen av medel till kommunerna avses ske i två steg:
1. Upp till 200 000 kr till de kommuner som före 30 juni lämnar in en
avsiktsförklaring om att senast 31 december 2015 ämna ingå en
överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Medlen ska användas
för att täcka kostnader kopplade till att utarbetandet av överenskommelsen.
2. Samverkansmedel till de kommuner som ingått överenskommelsen
för genomförande av samverkansinsatser.
Avsiktsförklaringen är det första steget mot en överenskommelse som innebär att parterna avser att teckna en överenskommelse om samverkan avseende unga arbetslösa senast 31 december 2015.
Överenskommelsen ska utgå från lokala behov och bygga på den samverkan
som redan finns. Samverkan ska utgå från och bygga vidare på nuvarande
ansvarsfördelning och resurser samt bygga på en gemensam mål- och problembild. Överenskommelsen ska gälla alla i åldern 16 – 24 år som inte
arbetar eller studerar eller som är undersysselsatta. Överenskommelsen ska
innehålla syfte och mål med samverkan, en kartläggning av målgruppen,
redovisning av befintliga verksamheter, struktur för rapportering mellan
parterna och beskrivning av verksamhet i samverkan.

Forts.
Justerandes sign
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Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 1 juni 2015 föreslagit att teckna avsiktsförklaring tillsammans med Arbetsförmedlingen i
avseende att teckna överenskommelse om samverkan kring arbetslösa unga.
Ungdomsarbetslösheten är relativt låg i Varbergs kommun men det finns
ändå all anledning att utveckla samverkan och modeller för att ge alla i
åldersgruppen förutsättningar att komma i arbete eller studier. Inte minst
gäller det de ungdomar som idag står längst från studier och arbetsmarknaden. En viktig förutsättning är att utvecklingsarbetet ska bygga på den
samverkan mellan kommun och Arbetsförmedling som redan finns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2015/0179

Färdigt ljus samt uppdrag om ljuspolicy
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att
 ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att ta fram en ljuspolicy och
belysningsstrategi för Varbergs kommun.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 genomföra en fördjupad analys av de juridiska och kommunekonomiska
konsekvenserna av att överföra förvaltningen av befintliga belysningsanläggningar till Varberg Energi AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
I mars 2014 presenterade ett förslag om hur kommunens belysningsanläggningar skulle kunna uppgraderas och utvecklas. Hamn- och gatuförvaltningen fick tillsammans med Varberg Energi AB, VEAB, i uppdrag att
analysera och konsekvensbeskriva en förändrad ansvarsfördelning för
kommunens belysningsanläggningar.
Uppdraget har genomförts genom att de båda berörda parterna gemensamt
låtit utreda vilka konsekvenser en förändrad ansvarsfördelning skulle kunna
få, samt vilka effekter som skulle kunna uppnås.
Resultatet av uppdraget har rapporterats i PM daterat den 19 december 2014
och innehåller ett konkret förslag på förändrad ansvarsfördelning för kommunens befintliga belysningsanläggningar. I korthet innebär förslaget, som
benämns Färdigt ljus, att VEAB övertar, äger och förvaltar kommunens
befintliga belysningsanläggningar och att hamn- och gatunämnden ansvarar
för utvecklingen av befintliga belysningsanläggningar samt ansvarar för
utveckling och utbyggnad av nya belysningsanläggningar.
Enligt rapporten förväntas förslaget leda till samordningsvinster i form av
mer enhetlig hantering och standard för kommunens belysningsanläggningar, samt fördelar i hur kommunen upphandlar inköp av material och
utrustning. Förslaget ska även kunna leda till att takten för omställningen till
mer energieffektiva ljuskällor förväntas öka.
I rapporten beskrivs också vilka ansvar och roller parterna kommer ha i
olika faser av underhållsinsatser respektive investerings- och exploateringsprojekt för ett antal scenarier.
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För att genomföra förslaget om förändrat ägaransvar för befintliga belysningsanläggningar behöver en ekonomisk modell tas fram som slår fast värdet samt vilken årlig budget som ska gälla för att VEAB ska kunna äga och
förvalta anläggningarna enligt intentionerna i förslaget.
Som en följd av ett svar på en motion finns sedan tidigare beslut om att en
ljuspolicy/belysningsstrategi ska tas fram. Syftet är att den ska kunna agera
som en vägledande inriktning för kommunens belysningsanläggningar, och
det är angeläget att arbetet med den kommer vidare. Uppdraget ligger i
dagsläget på kommunstyrelsen, men hamn- och gatunämnden föreslår att
uppdraget överflyttas till hamn- och gatunämnden och dess förvaltning.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 15 juni 2015 föreslagit att
 ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att ta fram en ljuspolicy och
belysningsstrategi för Varbergs kommun
 genomföra en fördjupad analys av de juridiska och kommunekonomiska
konsekvenserna av att överföra förvaltningen av befintliga belysningsanläggningar till Varberg Energi AB.
Varberg Energi AB har ett avtal med Varbergs kommun om att sköta all
belysning inom sitt elnätsområde till och med 31 december 2017. När avtalet går ut behöver kommunen teckna nytt avtal, alternativt genomföra en
upphandling av annan entreprenör för belysningen. I diskussion med hamnoch gatuförvaltningen, som är belysningsägare, har Varberg Energi AB
erbjudit sig att ta över ägandet av all gatubelysning i Varbergs kommun.
Uppdraget om att ta fram en ljuspolicy/belysningsstrategi gavs till kommunstyrelsen, men kan med fördel överföras till hamn- och gatunämnden,
eftersom ansvaret för utvecklingen av belysningsanläggningar och allmän
platsmark ligger inom nämndens verksamhetsområde. Förvaltningen anser
att dokumentet med fördel kan ges en mer operativ inriktning och därmed
kan benämnas riktlinje eller plan för ljus och belysning. Processen med att
ta fram ett sådant dokument bör ske i nära samarbete med samhällsutvecklingskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2011/0122

Rivningslov för delar av Renen 13, Gamla Kyrkbacken i
Varberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 tillstyrka ansökan om rivningslov för etapp 1, vilket innebär rivning av
Villan och Magasinet på fastigheten Renen 13.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har genom länsstyrelsen i Hallands län den 29 januari
2014 ansökt om bidrag för sanering av fastigheten Renen 13. Ansökan har
den 8 januari 2015 kompletterats med preliminära mätbara åtgärdsmål och
underlag till reviderad riskvärdering.
Beslut om beviljat bidrag togs av Naturvårdsverket den 5 februari 2015 för
medel om 91 miljoner kronor för åtgärder för sanering av kvarteret Renen i
Varberg. Med villkoren följer krav om åtgärdsprogram och det finns en tidplan som anger hur mycket bidrag som betalas ut per år och åtgärd.
För 2015 är bidraget 5 mnkr och ska gälla förberedande åtgärder för rivning
av byggnaderna på fastigheten. I förberedelserna ingår inventering inför
rivning, upphandling och projektledning.
Ramböll har genom ramavtal avropats för att ta fram en rivningsinventering
för hela fastigheten Renen 13.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 12 juni 2015 föreslagit att tillstyrka ansökan om rivningslov för Villan och Magasinet på fastigheten Renen 13.
Efter att ansökan om rivningslov inlämnats har diskussioner om bevarande
av delar av byggnaderna uppkommit. Bidraget gäller för rivning av alla
byggnader utom kontorsbyggnaden och portvaktsbostaden.
Kulturmiljö Halland har gjort en inventering av fastigheten och de verksamheter som har bedrivits genom en kulturhistorisk beskrivning.
Ramböll har genom sin byggnadsinventering kunnat ta fram kostnaderna
som tillkommer för ett eventuellt bevarande av delar av byggnaderna. Dessa
tillkommande kostnader kan inte ersättas av bidragsmedel.
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Samhällsutvecklingskontoret har enligt villkoren för bidraget att söka rivningslov för fastigheten, men under pågående diskussion om hur stor del av
fastigheten som ska bevaras, söks rivningslov i etapper. Etapp 1 avser rivning av byggnaderna benämnda Villan och Magasinet, som helt oavsett
resultat av bevarandediskussionen måste rivas för att saneringen ska kunna
påbörjas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 311

Information från kommundirektör och kommunstyrelsens
förvaltning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Strategisk utveckling informerar om
 Hem och bostäder till ensamkommande och nyanlända.
Centrum för Livslångt Lärande, CLL, informerar om
 Lokaler i Tullhuset.
Kommundirektören informerar om
 Ny polisorganisation i Halland.
 Marknad Varberg.
 Näringslivsråd.
 Förslag på kommunstyrelsens budget 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 312

Meddelanden
Dnr KS 2015/0212-5
Länsstyrelsens beslut den 2 juni 2015 om ansökan om tillstånd till kameraövervakningslagen, Munkagårdsgymnasiet, Tvååker, Varbergs kommun.
Dnr KS 2015/0023-6
Länsstyrelsens beslut den 2 juni 2015 om ansökan om dispens från beträdnadsförbundet inom skyddande områden i Hallands län
Dnr KS 2015/0023-27
Länsstyrelsen beslutar den 5 juni 2015 om anmälan om rensning av del av
Nordvärabäcken inom fastigheten Nordvära 9:11 och dikesföretaget
Nordvära 5 och 9 enligt inkommen karta.
Dnr KS 2015/0312-1
Länsstyrelsen informerar den 3 juni 2015 om elfiskeundersökninger inom
kalkningsuppföljningen i Hallands län 1989-2013.
Dnr KS 2015/0310-1
Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket till landets kommuner gällande anvisningar av ensamkommande barn.
Dnr KS 2015/0097-9
Patientnämnden Halland möte den 21 maj 2015.
Dnr KS 2015/0003-106
Inkommen skrivelse från Dag Reuterwall den 4 juni 2015 om Light Rail
Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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