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Dnr KS 2014/0088

Redovisning av förfrågningsunderlag för upphandling av
vinterväghållning
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 efter dialog godkänna redovisning av förfrågningsunderlag för upphandling av vinterväghållning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet har den 28 januari 2014, § 22, beslutat att de ska vara delaktiga i upphandlingen av bl.a. vinterväghållning.
Upphandlingsenheten presenterar förslag till förfrågningsunderlag av ramavtal avseende upphandling av vinterväghållning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Upphandlingsavdelningen
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Dnr KS 2014/0101

Beslut enligt kommunallagen 6 kap § 1a, uppsiktsplikt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 Varbergs Bostad under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet
på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för
verksamheten.
 Varberg Vatten AB och Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB under verksamhetsåret 2013, bedrivit sina verksamheter på sätt som är förenligt
med det kommunala ändamålet för verksamheterna och i enlighet med
de kommunala befogenheter som gäller för verksamheterna.
 Hallands Hamnar Varberg AB och Hallands Hamnar AB under
verksamhetsåret 2013, bedrivit sina verksamheter på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheterna och i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheterna.
 Varberg Energi AB och Varberg Energimarknad AB under
verksamhetsåret 2013, bedrivit sina verksamheter på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheterna och i enlighet
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheterna.
 Varberg Event AB under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet
på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för
verksamheten.
 Varbergs Fastighets AB under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet med
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
 Terminal West Logistics AB under 2013 bedrivit sin verksamhet på sätt
som är förenligt med det kommunala ändamålet med verksamheten och i
enlighet de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
 Varbergs Stadshus AB under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin
verksamhet på sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet med
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt bestämmelser i kommunallagen kap. 6 § 1 a
årligen besluta om kommunens bolag verkat i enlighet med det kommunala
ändamålet med bolaget och i enlighet med de kommunala befogenheter som
gäller för bolagets verksamhet.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 februari 2014 föreslagit kommunstyrelsen besluta att kommunens bolag bedrivit sina verksamheter under verksamhetsåret 2013 på ett sätt som varit förenligt med
fastställda ändamål och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens förvaltning har under verksamhetsåret löpande kontakt med bolagen. Dessa kontakter som bl.a. sker vid
styrelsemöten i Varbergs Stadshus AB, månatliga möten inom kommunkoncernens ledningsgrupp samt möten inom bolagskoncernen, utgör en god
grund för den prövning kommunstyrelsen ska göra enligt kommunalagen
kap. 6 § 1a. Utöver det tillkommer de verksamhetsberättelser som färdigställs inför årsboksluten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2014/0093

Remissvar - Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Varbergs kommun, dnr 32-2014:1000
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande
som svar från Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Plusgymnasiet AB har ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Varbergs kommun från och med läsåret 2015/2016.
Skolinspektionen har gett Varbergs kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen. Syftet är att bedöma om etableringen medför påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen.
Kommunfullmäktige i Varberg har beslutat om valfrihet och kvalitetskonkurrens som strategiska inriktningar i kommunen. Medborgarnas delaktighet och möjlighet att välja är viktigt för att säkra bästa möjliga kvalitet.
Det är viktigt att de kommunala och fristående skolorna verkar på samma
villkor.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 mars 2014 föreslagit
att till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande
som svar från Varbergs kommun.
Barn- och utbildningsnämnden har den 24 mars 2014, § 36, föreslagit
kommunstyrelsen att till Skolinspektionen översända barn- och
utbildningsnämndens yttrande som sitt eget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2014/0110

Remissvar - ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola
AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Falkenbergs kommun, dnr 32-2014:1023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande
som svar från Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Drottning Blankas gymnasieskola har ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falkenbergs kommun från och med
läsåret 2015/2016. Skolinspektionen har gett Varbergs kommun möjligheten
att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen. Syftet är att
bedöma om etableringen av en den sökta utbildningen medför påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen.
Kommunfullmäktige i Varberg har beslutat om valfrihet och kvalitetskonkurrens som strategiska målinriktningar i kommunen. Medborgarnas
delaktighet och möjlighet att välja är viktigt för att säkra bästa möjliga kvalitet. Det är viktigt att de kommunala och fristående skolorna verkar på
samma villkor.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 mars 2014 föreslagit
att till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens yttrande
som svar från Varbergs kommun.
Barn- och utbildningsnämnden har den 24 mars 2014, § 35, föreslagit
kommunstyrelsen att till Skolinspektionen översända barn- och
utbildningsnämndens yttrande som sitt eget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks
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Dnr KS 2014/0198

Kattegattledens sträckning - södra delen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 godkänna föreslagen sträckning för Kattegattleden, vad gäller sträckan
kommungränsen i söder, Björkäng – Ås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planeringskontoret redovisar föreslagen sträckning av ny gång- och cykelväg, Kattegattleden, utmed väg 768 och via Lerjans väg vid Galtabäcks
idrottsplats.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 25 mars 2014 föreslagit att
föreslagen sträckning för Kattegattleden, sträckan kommungränsen i söder
Björkäng – Ås godkänns.
Planeringskontoret har undersökt möjligheterna att lokalisera del av Kattegattleden till befintligt vägsystem genom bebyggelsen väster om väg 768
vid Björkäng.
Inom områdets mellersta och norra del finns två huvudmän för delar av
vägnätet, Smedsgårds och Utterås samfällighetsföreningar. Bägge dessa
föreningar har i yttrande till kommunen och Trafikverket tagit avstånd från
förslaget att nyttja respektive förenings vägar.
I den södra delen finns ingen formell väghållare att träffa avtal med om
nyttjande av befintlig väg.
Då berörda samfällighetsföreningar inte är beredda att upplåta sina respektive vägar för Kattegattleden, har kommunen enligt planeringskontorets bedömning, inga möjligheter att ta dessa i anspråk för ändamålet. Planeringskontoret föreslår därför att den nu föreslagna sträckningen godkänns.
Avtal bedöms kunna träffas med Lerjans samfällighetsförening.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Smedsgårds samfällighetsförening
Utterås samfällighetsförening
Lerjans samfällighetsförening
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Dnr KS 2014/0203

Hyresavtal för Överförmyndarverksamheten
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 godkänna upprättat förslag till hyresavtal varigenom kommunen hyr in
lokaler för överförmyndarverksamheten i Varberg och Falkenberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Överförmyndarexpeditionerna för Varberg och Falkenberg ska samlas under
ett tak i Varberg.
På uppdrag av planeringskontoret har serviceförvaltningen tagit fram förslag
till ny lokal för den gemensamma överförmyndarverksamheten. Lokalen är
på ca 164 m² och innehåller kontor och samtalsrum. Utöver detta ingår tillgång till gemensamhetsytor innehållande konferensrum, lunchrum, toaletter
och kopiering. Installation av data och tele samt larm bekostas av hyresgästen.
Hyrestiden föreslås till 3 år med start 15 maj 2014 och möjlighet till förlängning tre år i taget. Totala årshyran för lokalen är 260 tkr vilket inkluderar värme och el. Indexering enligt konsumentprisindex.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 mars 2014 föreslagit att
upprättat förslag till hyresavtal varigenom kommunen hyr in lokaler för
överförmyndarverksamheten i Varberg och Falkenberg godkänns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Serviceförvaltningen
Överförmyndarnämnden
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Dnr KS 2014/0132

Bua Hamnplan
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att
 ge planeringskontoret i uppdrag att beställa ändring av detaljplan rörande Bua 4:94, Bua 10:108 samt del av Bua 10:248
 ge planeringkontoret i uppdrag att påbörja markanvisning för Bua hamnplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetet med förädling av Bua Hamnplan påbörjades 2012, genom projektet
Destination Bua. Projektets huvudsakliga syfte är att undersöka och skapa
möjligheter för exploatering och utveckling av området vid Bua hamn. Projektet finansieras genom Leader Kustbygd, Varbergs Kommun och ideella
insatser. Projekttiden löper från 2012 till 2014.
Projektgruppen har sammanställt ett material som redovisar vad Buas invånare vill se för utveckling av området och vilken typ av bostäder som
efterfrågas. Projektgruppen har gestaltat flera alternativ till exploatering av
ytan.
Varbergs kommun äger hela det område som berörs av föreslagen planändring. Bua Hamnplan, bestående av fastigheterna Bua 4:94 och del av
Bua 10:248, omfattar en yta om ca 21 000 m2. Även fastigheterna Bua
10:108 och Bua 10:97 föreslås omfattas av aktuell planändring. Fastigheterna är planlagda för allmänt ändamål och handel, men har inte utnyttjats
för givna ändamål.
Hamn och gatuförvaltningen har behov av att få disponera delar av fastigheten Bua 4:94 för ändamålet bussvändplats. Vändplatsen har efterfrågats
av Hallandstrafiken med grund i att flera hus vid Ingemarsvägen och Bålevägen har fått skador av den tunga trafik som passerar dagligen.
Hamn och gatuförvaltningen har, efter att ha inventerat möjliga lägen i Bua,
föreslagit en vändplats på del av Bua 4:94. Detta projekt är väl förankrat
med projektgruppen i Destination Bua.
Yttrande
Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 februari 2014 föreslagit att
 ge planeringskontoret i uppdrag att beställa ändring av detaljplan rörande Bua 4:94, Bua 10:108, Bua 10:97 samt del av Bua 10:248
 ge planeringkontoret i uppdrag att påbörja markanvisning för Bua hamnplan.
Justerandes sign
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Bua är en av Varbergs serviceorter, där goda möjligheter till både kommersiell och offentlig service ska ges. Utbyggnad ska ske i närheten av service
och arbetsplatser, men även nära natur och -rekreationsområden. Bostadsutbyggnaden sker därför naturligt i samhället.
För att Bua ska kunna utvecklas som serviceort behöver fler verksamheter
och bostäder skapas. Enligt givna riktlinjer i FÖP norra kusten ska samhällets småskalighet och karaktär som fiskeläger, bevaras och vidareutvecklas.
Planeringskontoret bedömer att en detaljplaneändring av Bua Hamn, är i
linje med projektidén för Destination Bua och även förenlig med riktlinjerna
i FÖP norra kusten. Föreslagen detaljplaneändring skapar förutsättningar att
utveckla hamnplanen till en levande plats i samhället med både bostäder,
service och handel.
Förslaget till utbyggnad av vändplatsen inom Bua 4:94 har, av alla berörda
parter, bedömts vara den mest lämpliga. Planeringskontoret föreslår därför
att det område som hamn och gatuförvaltningen behöver för utbyggnad av
bussvändplatsen, undantags för ändamålet.
Arbetsutskottet har den 11 mars 2014, § 106, beslutat återremittera ärendet.
Planeringskontoret har den 14 mars 2014 lämnat nytt tjänsteutlåtande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Hamn- och gatuförvaltningen
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Dnr KS 2014/0225

Extra medel till gymnasieprogram
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 tillskjuta barn- och utbildningsnämnden 1 mnkr för att fortsätta erbjuda
restaurang- och livsmedelsprogrammet och industriprogrammet på
Peder Skrivares gymnasium
 finansiering sker genom kommunstyrelsens konto för ofördelade medel
 den fortsatta finansieringen för programmen behandlas i budgetberedningen för 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Warborn (M) föreslår att
 tillskjuta barn- och utbildningsnämnden 1 mnkr för att fortsätta erbjuda
restaurang- och livsmedelsprogrammet och industriprogrammet på
Peder Skrivares gymnasium
 finansiering sker genom kommunstyrelsens konto för ofördelade medel
 den fortsatta finansieringen för programmen behandlas i budgetberedningen för 2015.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall till eller avslag på Jörgens Warborns (M)
förslag och konstaterar att arbetsutskottet beslutar bifalla förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Ungdomskullarna i gymnasieskolan har sjunkit under ett antal år och kommer att fortsätta sjunka fram till 2016. Sjunkande årskullar i gymnasieskolan
förekommer i hela landet och skapar problem för gymnasiets verksamhet
bland annat fasta kostnader för lokaler som är dimensionerade för ett större
elevantal. Nu är antalet elever lägre, men kommer att öka om några år.
Inom kommunens egen gymnasieskola, PS-gymnasiet, pågår sedan ett par år
anpassningar av verksamheten till lägre elevantal.
En åtgärdsplan har tagits fram för att minska antalet gymnasieprogram där
söktrycket har blivit lägre. Berörda program är hantverksprogrammet,
restaurang och livsmedel, humanistiska samt industriprogrammet. Skulle
dessa fyra program läggas ner innebär det en besparing av rörliga kostnader
med 11,4 mnkr efter tre årskurser när alla elever har gått ut programmen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2014-04-08

13

För programmen restaurang och livsmedel samt industriprogrammet har
gjorts stora investeringar de senaste åren. Önskemål finns om att kunna tillskjuta medel för att behålla dessa program. För höstterminen 2014 är den
rörliga kostnaden 1 mnkr att behålla dessa program enligt beräkningar från
barn- och utbildningsförvaltningen.
Kostnaden för att behålla programmen restaurang och livsmedel samt
industriprogrammet blir ackumulerat på tre år ca 6 mnkr och dessa kostnader bör beaktas i kommande budgetarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ks
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Ks au § 149

Information från regionalt samarbete
Kommundirektören informerar om
 Sjuhärads kommunalförbund.
 Kommunberedningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 150

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning
Kommundirektören informerar om
 Förslag på skrivelse om beslut av hävning av ramavtal med Erlandssons
Bygg AB. Arbetsutskottet är överens om att kommunstyrelsens ordförande tar beslutet på delegering.
 Läktaren på Påskbergsvallen.
 Förfrågan om vänortsarbete.
 Samordningsförbundet i Halland.
Planeringskonoret informerar om
 Vandrarhemmet på Vendelsö.
 Markanvisningsavtal för Marmorlyckan.
 Kollektivtrafikplan för Halland.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ks au § 151

Meddelanden
Dnr KS 2013/0005-21
Protokoll från Patientnämnden Halland den 20 mars 2014.
Dnr KS 2014/0072-10
Länsstyrelsens beslut den 24 mars 2014 om tillbyggnad av terrass, omläggning av golv samt byte av entrédörr, Societetshuset, Getakärr 3:60.
Dnr KS 2014/0072-11
Länsstyrelsens beslut den 27 mars 2014 om placering och montering av en
Maria-skulptur i Torpa kyrka.
Dnr KS 2014/0023-24
Länsstyrelsens beslut den 27 mars 2014 om ansökan om tillstånd till att utplantera fisk.
Dnr KS 2014/0204-1
Årsredovisning 2013 från Stiftelsen Hallands Länsmuseer.
Dnr KS 2014/0206-1
Årsredovisning från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
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