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Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04,
881 06, 881 07 eller ks@varberg.se
Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige
Svar på motion om ny verksamhet för att hantera ungdomsarbetslösheten i
Varberg
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Jana Nilsson (S) har i kommunfullmäktige den 17 november 2009, § 124, lämnat
motion om att starta en verksamhet för att hantera ungdomsarbetslösheten i Varbergs
kommun. I motionen föreslås att
 tar fram 100 fasta praktikplatser i kommunens verksamheter för i första hand
arbetslösa ungdomar
 utmanar Varbergs företag att ta fram möjliga praktikplatser för i första hand ungdomar
 tillsammans med Arbetsförmedlingen utveckla en verksamhet i gymnasieskolans
lokaler, dit arbetslösa ungdomar kan komma och söka arbete under de tre första
arbetslösa månaderna
 genomför förslaget i samverkan med kommunens fackliga organisationer

Ändring i uppdrag om huvudmannaskap för projekt inom stadsutvecklingsprojektet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att leda och samordna stadsutvecklingsprojektet, inklusive projekten
Varbergstunneln, Farehamnen och Västerport.
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2012, § 94, beslutat om framtida inriktning
för Varbergs hamn och stadens utveckling. I beslutet har kommunfullmäktige
också gett hamn- och gatunämnden i uppdrag att påbörja ett projekt kring omlokaliseringen av hamnverksamheten till Farehamnen samt gett kommunstyrelsen
att i samverkan med byggnadsnämnden påbörja ett projekt för att planera hur en
långsiktig stadsutveckling kan genomföras i de hamnområden som successivt frigörs.
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Partistöd 2015
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att betala ut partistöd i
januari 2015 med totalt 2 819 619 kronor.
Kommunfullmäktige har den 16 september 2014, § 135, beslutat att anta nya regler för partistöd i Varbergs kommun. Det nya regelverket baseras på de ändringar
som gjordes i kommunallagen 1 februari 2014. I de nya reglerna framgår bland
annat att kommunfullmäktige i december varje år ska besluta om utbetalning av
partistöd. Nivån på partistödet justeras med index och bygger på 1993 års beslut
om partistöd. De mottagande partierna ska lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet använts för att stärka de politiska partiernas ställning i den
lokala demokratin.
Reglemente – Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för
gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel.
En gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel ska inrättas från den
1 januari 2015. Region Halland har skickat förslag på reglemente som ska antas
av kommunfullmäktige i Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads,
Laholms och Hylte kommun samt regionfullmäktige. Överenskommelsen innebär
bland annat att Region Halland överlåter till kommunerna i Halland skyldigheten
att erbjuda hemsjukvård till de som vistas i kommunen i enlighet med Hälso- och
sjukvårdslagen § 18 punkt 3.
Organisatoriskt innebär förslaget att en gemensam nämnd för hemsjukvård och
hjälpmedel inrättas och får i uppdrag att följa upp verksamheten, svara för samverkansfrågor och ska garantera en likvärdig, kvalitetssäkrad vård för hallänningen. Den gemensamma nämnden får också ansvar för hjälpmedelsförsörjningen enligt avtal den 2 april 2001 om hjälpmedelsförsörjning
Uppdrag att utreda möjligheterna till beslutsfattande på distans under
kommande mandatperiod
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 tills vidare inte medge beslutsfattande i nämnder och styrelser på distans i avvaktan på ett tydligare regelverk och fler konkreta exempel kring en procedur
med distansmöten
 anteckna att kommunstyrelsen bevakar utvecklingen kontinuerligt.
Kommunfullmäktige har den 22 april 2014, § 62, beslutat att i samband med
beslut om organisation för nämnder, bolag och kommunalförbund att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till beslutsfattande på distans under
kommande mandatperiod. I grunden ligger regeringens proposition 2013/14:5
som öppnar upp för denna möjlighet och som innebär att ledamöter numera får
delta på distans i fullmäktiges och nämndernas sammanträden i den utsträckning
som kommunen eller landstinget bestämmer, under förutsättning att det sker
genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Riksdagens beslut innebär att ledamöter ska få delta på distans i fullmäktiges och nämndernas sammanträde i den utsträckning som kommunen eller landstinget själv bestämmer. Ledamöter som i så fall deltar på distans ska anses närvarande.
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Begäran om utökning av investeringsbudget – lokaler för Arbetscentrum,
Kardanvägen 4
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka socialnämndens
investeringsbudget för 2014 med 2,3 mnkr till den lokalanpassning som är gjord
på Kardanvägen 4 för Arbetscentrums verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar
Ansökan om medlemskap i Trästadsnätverket
Kommunstyrelsen beslutar att
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ansöka om medlemskap i
Trästadsnätverket.
 kostnaden om 25 tkr för medlemskap ska belasta driftbudget på samhällsutvecklingskontoret.
Trästadsnätverket är en nationell plattform för kunskapsutbyte för kommuner, län
och byggherrar och drivs genom ett nationellt nätverk med stark lokal förankring
hos aktiva medlemmar. Det syftar till att utveckla ett attraktivt byggande i trä på
ett kostnadseffektivt och modernt sätt. Det ska öka kunskapen om trä som byggnadsmaterial och få flera kommuner, byggherrar att bygga i trä, för att bland annat
bidra till att uppfylla de svenska nationella klimatmålen på kort och lång sikt.
Utbyggnadsordning, området Stenen, Tvååker
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till utbyggnadsordning av området Stenen i Tvååker.
Planprogrammet för området Stenen i Tvååker, upprättat den 30 augusti 2006 och
reviderat den 13 november 2007, syftar till att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse om cirka 150 bostäder. Området Stenen har i planprogrammet delats
upp i flera delområden, A, B, C och D, i linje med att området föreslås byggas ut
etappvis. All mark som omfattas av planprogrammet ägs av Varbergs kommun.
Förvärv av Ambjörntorp 8:4, Sjöaremossens isbaneanläggning
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna förslag till köpeavtal avseende fastigheten Ambjörntorp 8:4
 godkänna förslag till arrendekontrakt för Sunvära sportklubb
 köpeskillingen om 199 800 kronor ska belasta investeringskonto 31220, markförvärv.
Detaljplaneändring för Farehamnen
Kommunstyrelsen beslutar att av byggnadsnämnden beställa ändring av detaljplan
för Farehamnen i syfte att möjliggöra byggnation med högre byggnadshöjd än vad
som föreskrivs i befintlig detaljplan.
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2012, § 94, beslutat om framtida inriktning
för Varbergs hamn och stadens utveckling vid hamnområdet. Styrelsen i Hallands
Hamnar Varberg AB har den 24 oktober 2014 beslutat att hemställa till kommunstyrelsen att beställa detaljplaneändring för att möjliggöra byggnation av ett
höglager med en tillåten byggnadshöjd på minst 25 meter i Farehamnen, då
befintlig detaljplan inte medger detta.
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Inriktningsbeslut avseende detaljplan Brunnsberg
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna omfattning och innehåll av projekt Brunnsberg i enlighet med
förvaltningens förslag
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att fortsätta driva projekt Brunnsberg.
 ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan enligt redovisad ny
inriktning baserat på beslut i kommunstyrelsen den 23 april 2013, § 54.
Med utgångspunkt från nämnda beslut ses möjligheten över att i detaljplaneskedet
öka antalet lägenheter utöver det som anges i planprogrammet. Planprogrammet
uppskattas omfatta ett sextiotal lägenheter i två byggnader upp till åtta våningar.
Då in- och utflygningsvägarna till Getteröns flygplats påverkar byggnadshöjden
begränsas denna till 49 meter över havsnivån. För att uppnå ett högre antal lägenheter fördelas dessa därför på fler byggnader vilket tar mer mark i anspråk.
Detaljplaneområdet justeras också för att dels lämna ytan på ängen obebyggd för
att säkra rekreationsvärden, dels för att bättre kunna angöra bostäderna från
Gödestadsvägen.
Förstudie av utvecklingsområde Östra Träslövsläge/Gamla Köpstad
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Sedan 2007 har kommunen och privata fastighetsägare i området velat detaljplanera sina fastigheter. Ett flertal beslut att påbörja arbete med planprogram för
delar av Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad har därefter fattats.
Förskjutning av tidsplan för Trönninge skola och idrottsanläggningar
Kommunstyrelsen beslutar att
 tidsplanen för färdigställande av skola och idrottanläggningar på anvisad tomt
i Trönninge, skjuts fram ett år och fortsatt planering för att slutföra projektet
med inflyttning till höstterminen 2017 möjliggörs
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att säkerställa att kontinuerlig dialog
sker med berörda.
Varberg Calling for Peace – högtidlighållandet av fredskonferensen 1915
Kommunstyrelsen beslutar att för projekt Varberg Calling for Peace 2015 - projektorganisation, den lokala processen och samordningen, marknadsföring, dokumentation samt grundkostnader för de tre huvudarrangemangen - avsätta 2,9 mnkr
ur kommunstyrelsen ofördelade medel 2015.
Syftet med Fredsåret 2015 är att lyfta fram lokal och internationell fredshistoria
och därigenom kraftsamla kommunens förvaltningar, organisationer, civilsamhälle och invånare i Varbergs kommun för att stärka medvetenheten om de viktiga
perspektiv som är förutsättningar för fred och hållbar framtid
Månadsrapport januari – oktober 2014
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport för januari-oktober 2014
för Varbergs kommun.
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Redovisning av synpunkter till kommunstyrelsen – Tyck om Varberg
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Remissvar – Förordnande av särskilt ombud i begravningsfrågor i Varbergs
kommun 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar att till länsstyrelsen föreslå Sten Kristoferson,
Skrivarevägen 15, 432 74 Träslövsläge som ombud att granska begravningsverksamheten i Varbergs kommun.
Remissvar – intresse om delaktighet i fortsatt verksamhet på Plönninge
naturbruksgymnasium
Kommunstyrelsen beslutar att som svar till Region Halland meddela att det i
nuläget inte finns något intresse från Varbergs kommun att se anläggningen på
Plönninge Naturbruksgymnasium som en del i utbildningen på Peder Skrivares
skola, utbildningsverksamhet tillsammans med andra eller som en resurs inom
annat område där kommunen är en aktiv part.
Region Halland har skickat en remiss till kommunen om det finns intresse från
kommunen att bedriva verksamhet på Plönninge naturberuksgymnasium.
Likabehandlingsplan – plan mot kränkande behandling för kommunal
vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare 2014-2015
Kommunstyrelsen beslutar att
 anta föreliggande förslag till likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gällande kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare för läsåret 2014-2015
 anta föreliggande förslag till kvalitetsredovisningen för utbildning i svenska
för invandrare, SFI.

