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BEVIS/ANSLAG
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Dnr KS 2014/0530

Information från kommunstyrelsens förvaltning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 lägga informationen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingsdirektör Jan Malmgren informerar om organisationsförändringar på samhällsutvecklingskontoret med anledning av inkommen skrivelse
från Naturskyddsföreningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KS 2014/0285

Ansökan om medlemskap i Trästadsnätverket
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ansöka om medlemskap i
Trästadsnätverket
 kostnaden om 25 tkr för medlemskap ska belasta driftbudget på samhällsutvecklingskontoret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Trästadsnätverket är en nationell plattform för kunskapsutbyte mellan kommuner, län och byggherrar och drivs genom ett nationellt nätverk med 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 och byggherrar att bygga i trä, för
att bland annat bidra till att uppfylla de svenska nationella klimatmålen på kort
och lång sikt.
Nätverket ska verka för ökad kunskap om träbyggandets möjligheter och är
öppet för samtliga kommuner, län och byggherrar att ansluta sig till. Nätverket
kan som kvalificerad kravställare och ge träindustrin och forskningen anvisningar för fortsatt utveckling av produkter och egenskaper.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande 30 september 2014 föreslagit
att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ansöka om medlemskap i
Trästadsnätverket.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2014, § 384, och då kommit överens om att återremittera ärendet.
Samhällsutvecklingskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 21 oktober 2014
föreslagit att
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ansöka om medlemskap i
Trästadsnätverket
 kostnaden om 25 tkr för medlemskap ska belasta driftbudget på samhällsutvecklingskontoret.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 november 2014, § 395.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2014/0484

Utbyggnadsordning, området Stenen, Tvååker
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna förslag till utbyggnadsordning av området Stenen i Tvååker.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
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.
För område B och C finns detaljplan, antagen av kommunstyrelsen den 25 maj
2010, § 101. Planen medger bebyggelse av villor, flerbostadshus och parhus
samt en förskola. Exploateringskalkylen för området beslutades av kommunfullmäktige den 21 maj 2013, § 61, och projektering för utbyggnad av
anläggningar på allmän plats påbörjades 2013.
Område A och D har inte planlagts. Inom område A finns småskalig hästhållning
på privat, angränsande mark vilket kan försvåra en planläggning i linje med vad
planprogrammet anger. I planprogrammet anges att område A kommer inrymma
cirka 15 villor och 20 bostäder i flerbostadshus. Område D föreslås innehålla
cirka 50 fristående tomter för villabebyggelse.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 10 oktober 2014 föreslagit att förslag till utbyggnadsordning av området Stenen i Tvååker godkänns.
Område
Område B och C (etapp 1)
Område B och C (etapp 2)
Område A
Område D

Planläggning
Klar
Klar
2018-2019
2018-2019

Utbyggnad
2016
2017-2018
2020-2021
2020-2021

Kontoret anser det lämpligt att planlägga och bygga ut programområdet Stenen
under en tidsperiod om 7 år.
Inom serviceorten Tvååker planläggs även för två privata exploateringar
Smeakalles Äng, etapp II, 54 bostäder, och Munkagård 1:54, 60 bostäder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dessa utbyggnadsområden kommer att innehålla en blandad bebyggelse i form
av fristående villor, parhus och hyresrätter. Utbyggnad av dessa områden uppskattas till övervägande del ha genomförts 2016-2017. Med anledning av det bör
området Stenen planläggas och byggas ut med hänsyn till marknaden.
En utbyggnad av området Stenen är förutsatt att arbetsplanen för Fastarpsvägen
vinner laga kraft, vilket beräknas ske första halvåret 2016. I arbetsplanen kommer de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som krävs för exploatering av området
Stenen att definieras.
En annan förutsättning för utbyggnad av området Stenen är möjligheten att
omhänderta dagvatten. Kommunen har genom att förvärva del av Tvååker 11:12,
säkrat åtkomsten till det markområde som krävs för att kunna bygga ut nödvändiga Va-anläggningar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 november 2014, § 397.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2014/0483

Förvärv av Ambjörntorp 8:4, Sjöaremossens isbaneanläggning
Beslut
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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Sjöaremossens isbaneanläggning överfördes till Varbergs kommun år 2009.
Anläggning var vid överlåtelsetillfället i dåligt skick och kommunstyrelsen
beslutade den 25 augusti 2009, § 142, att anläggningen med tillhörande byggnader skulle förvaltas av servicenämnden efter genomförd upprustning. Serviceförvaltningen utförde en inventering av investeringsbehoven och presenterade en
uppskattad kostnad om 14 750 000 kronor. Investeringarna fördelades mellan
åren 2011 och 2015.
Sjöaremossens isbaneanläggning ligger på fastigheten Ambjörntorp 8:4 som ägs
av Sunvära Sportklubb. Varbergs kommun har investerat närmare 13 mnkr i
denna allmänna anläggning och ytterligare investeringsbehov finns.
Kommunen arrenderar marken för isbanan sedan 1992. Kontraktet förlängs med
fem år i sänder och pågående förlängningsperiod löper till den 31 december
2017.
För att säkerställa att kommunen även fortsättningsvis har rådighet över markområdet med tillhörande byggnader, vill kommunen förvärva fastigheten. Ett
förslag till köpeavtal har tagits fram, innebärande att Varbergs kommun köper
fastigheten Ambjörntorp 8:4 för 199 800 kronor, med tillträdesdag den
1 november 2014.
Inom fastigheten har sportklubben uppfört två byggnader för egen verksamhet
och borrat en ny brunn för klubbens ändamål. Klubben har, med anledning av
detta, begärt att köpeavtalet ska villkoras med att klubben ska få arrendera marken där byggnaderna uppförts och att klubben ska ha rätt att nyttja brunnen.
Villkoret har tagits med i köpeavtalet och ett förslag till arrendeavtal har upprättats.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Förslaget till arrendekontrakt omfattar en upplåtelsetid om fem år, med sex
månaders uppsägning och fem års förlängningstid. Arrendet är ett anläggningsarrende, utan indirekt besittningsskydd, vilket innebär att arrendatorn inte har
rätt till ersättning för byggnadernas värde i det fall arrendet upphör.
Arrendeavgiften är beräknad till 1 400 kr/år med indexuppräkning från och med
januari 2014. Avgiften är framräknad efter de riktlinjer som beslutats gälla för
ideella föreningar i kommunfullmäktige den 19 maj 2009, § 56. Arrendekontraktet bär även rättigheten att få nyttja den brunn, som föreningen borrat, så
länge arrendeförhållandet fortgår.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har med tjänsteutlåtande den 10 oktober 2014
föreslagit att godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende fastigheten
Ambjörntorp 8:4 samt förslag till arrendekontrakt för Sunvära sportklubb.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 november 2014, § 398, och då
kommit överens om att lägga till följande att-sats:
 köpeskillingen om 199 800 kronor ska belasta investeringskonto 31220,
markförvärv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Sunvära Sportklubb
Serviceförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011/0273

Svar på motion om ny verksamhet för att hantera ungdomsarbetslösheten i Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 avslå motionen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
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 kommunen
 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

Då motionen skrevs var andelen ungdomar i Varberg utan arbete 9,2 % och en
kraftig ökning befarades. Under 2013 och 2014 har såväl arbetslösheten i allmänhet som ungdomsarbetslösheten i synnerhet sjunkit och i Varberg hade vi i
maj 2014 lägst ungdomslösarbetshet i länet med 6.6% ungdomar arbetslösa eller
i program, att jämföra med 10 % i Halland och 13,7 % i Sverige.
I Sverige har arbetsförmedlingen att nationellt ansvar för arbetsmarknadsinsatser. Detta nationella ansvar kompletterar kommuner, regioner samt andra
offentliga och privata aktörer genom olika insatser och aktiviteter.
Sedan 2012 finns en ny arbetsmarknadsorganisation inom Varbergs kommun.
Arbetscentrum arbetar med matchning av aktiviteter, arbetsträning och praktik
på ett sätt som motsvarar det i aktuell motion efterfrågade arbetssättet.
Under samordning av Arbetsförmedlingen, tillsammans med Varbergs Sparbank
och övriga företag i det lokala näringslivet, engagerar sig även Varbergs kommun, i rollen som arbetsgivare, sedan 2014 i den praktiksatsning för unga som
genomförs över hela landet under samlingsnamnet Unga jobb.
Yttrande
Kommunledningsstaben har i yttrande den 7 oktober 2010 redogjort för ärendet.
Arbetsutskottet har den 19 oktober 2010, § 433, beslutat bordlägga ärendet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Arbetsutskottet har den 16 november 2010, § 482, beslutat bordlägga ärendet.
Arbetsutskottet har den 30 november 2010, § 497, beslutat bordlägga ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11januari 2011, § 3.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2011, § 2.
Kommunfullmäktige har den 15 februari 2011, § 25, beslutat återremittera ärendet.

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 30 juni 2014 föreslagit att
motionen avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 november 2014, § 401.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2014/0524

Ändring i uppdrag om huvudmannaskap för projekt inom stadsutvecklingsprojektet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda och samordna stadsutvecklingsprojektet, inklusive projekten Varbergstunneln, Farehamnen och Västerport.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
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.
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2012, § 95, beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att konkretisera former för samarbete mellan Halmstads och
Varbergs hamnbolag.
Kommunstyrelsens roll i att leda och samordna viktiga samhällsutvecklingsfrågor behöver tydliggöras i driften av stadsutvecklingsprojektet. I kommunfullmäktiges uppdrag ligger en tvetydighet i ansvar och rollfördelning, i synnerhet i frågor som avser samordningen av de ömsesidiga hänsyn som ska tas mellan hamnens utveckling och den nya stadsdelen.
Stadsutvecklingsprojektet ramar in några av de viktigaste utvecklingsprojekt
som Varbergs kommun stått inför på mycket länge. Många frågor är även av det
slaget att de kräver samordning och direkt styrning från kommunstyrelsen för att
kunna fatta snabba beslut om inriktningar med mera. I driften av stadsutvecklingsprojektet har en plattform för att säkerställa en effektiv framdrift i projektet byggts upp under samhällsutvecklingskontoret.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ansvar och roller förtydligas genom
att kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna stadsutvecklingsprojektet och dess underprojekt, inklusive Varbergstunneln, Farehamnen och
Västerport. Genom detta förslag säkerställs politisk ledning och styrning med
syftet att effektivt samordna driften i stadsutvecklingsprojektet och dess underprojekt.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 29 oktober 2014
föreslagit att
 ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda och samordna stadsutvecklingsprojektet, inklusive projekten Varbergstunneln, Farehamnen och ny stadsdel i
Västra Centrum.
Samhällsutvecklingskontoret bedömer att förslaget om att förtydliga att kommunstyrelsen har uppdraget och ansvaret att driva stadsutvecklingsprojektet och
dess underprojekt är viktigt för att säkerställa en effektiv samordning av driften i
projekten.
I organisationen för stadsutvecklingsprojektet säkras såväl den politiska beslutsoch förankringsprocessen, liksom det koncernövergripande samarbetet. Det
administrativa och organisatoriska ansvaret för projektledaren för hamnprojektet
påverkas inte utan kan kvarstå hos hamn- och gatuförvaltningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 november 2014, § 408.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kf

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 238
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Dnr KS 2014/0553

Detaljplaneändring för Farehamnen
Beslut
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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
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.
I arbetet med den nya hamnen krävs lösningar för att effektivt utnyttja de mindre
ytor som hamnens verksamhet ska bedrivas på. En viktig fråga är exempelvis att
anlägga ett automatiserat höglager i anslutning till ny kaj. Detta kräver en ändring av detaljplanen för att möjliggöra sådan byggnation.
Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 14 november 2014
föreslagit att av byggnadsnämnden beställa ändring av detaljplan för
Farehamnen i syfte att möjliggöra byggnation med högre byggnadshöjd än vad
som föreskrivs i befintlig detaljplan.
Samhällsutvecklingskontoret anser att det är angeläget att den nya hamnen i Fare
utvecklas i enlighet med fullmäktiges inriktningsbeslut. Ska hamnen utvecklas i
enlighet med dessa inriktningar är det därför viktigt att se över detaljplanen så att
ytan kan användas så effektivt som möjligt.
Ett sätt att göra detta är att ta mindre yta i anspråk för enskilda anläggningar
genom att tillåta en högre byggnadshöjd. Den slutliga höjd som får anses lämplig
i området får utredas under planarbetet, i dialog med kommunstyrelsen och
Hallands Hamnar Varberg AB.
Det är viktigt att ytan bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för hamnen och den nya angränsande stadsdelen och att det säkerställs att fortsatt hänsyn
tas till det angränsande Natura 2000-området Getterön.

Forts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dessa frågor får utgöra medskick att särskilt bevaka i arbetet med att ändra
detaljplanen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2014, § 431.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Styrelsen Hallands Hamnar Varberg AB

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012/0548

Inriktningsbeslut avseende detaljplan Brunnsberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna omfattning och innehåll av projekt Brunnsberg i enlighet med förvaltningens förslag
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att fortsätta driva projekt
Brunnsberg
 av byggnadsnämnden beställa detaljplan enligt redovisad ny inriktning
baserad på kommunstyrelsens beslut den 23 april 2014, § 54.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) förslår att samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag
att fortsätta driva projekt Brunnsberg samt att av byggnadsnämnden beställa
detaljplan enligt redovisad ny inriktning baserad på kommunstyrelsens beslut
den 23 april 2014, § 54.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om bifall till eller avslag på Ann-Charlotte Stenkils
(M) förslag och konstarerar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Arbetet med detaljplan för Brunnsberg pågår i enlighet med beslut av kommunstyrelsen den 23 april 2013, § 54. Detaljplanen är baserad på tidigare framtaget
planprogram för Brunnsberg, del av fastigheterna Varberg Getakärr 2:21 och
2:57, i arbetsutskottet den 13 januari 2009, § 15, samt markanvisningsavtal i
kommunfullmäktige den 21 maj 2013, § 58.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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I enlighet med markanvisningsavtalet avsikt att även tillgodose behov av allmänna lokaler, föreslås detaljplanen omfatta möjligheten till nybyggnation av
förskola som ersätter och utökar Kärnegårdens förskola, belägen inom fastigheten Bumerangen 1 vilken idag omfattar 4 avdelningar. Ny förskola föreslås
omfatta 6-8 avdelningar.
Med reviderat utbredningsområde kommer detaljplanen att omfatta cirka 150
nya lägenheter. Då rekreationsområdet Brunnsbergsskogen påverkas negativt
ska lämpligt förslag på kompensationsåtgärd avseende rekreation utredas under
framtagandet av detaljplanen. Vidare föreslås att pröva möjligheten att genom
inrättande av bil-pool sänka kraven på antalet parkeringsplatser.
Yttrande
Samhällsutvecklingskonoret har i tjänstutlåtande den 23 oktober 2014 föreslagit
att
 godkänna omfattning och innehåll av projekt Brunnsberg i enlighet med förvaltningens förslag
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att fortsätta driva projekt
Brunnsberg och framtagande av detaljplan enligt redovisad ny inriktning
baserat på beslut i kommunstyrelsen den 23 april 2013, § 54.
Samhällsutvecklingskontoret bedömer att föreliggande revideringar är lämpliga
för att tillgodose avsikterna med markanvisningsavtalet samt beslutet i Kommunstyrelsen om att pröva en utökning av antalet bostäder i projektet. Omfattningen är resultatet av sammanvägda bedömningar mellan bostadsförsörjningsbehovet och natur och rekreationsvärden.
Projektet är en möjlighet att i ett centrumnära läge med väl utbyggd infrastruktur
uppföra ett större antal bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt med god tillgänglighet.
Kommunen kan i en mycket naturnära miljö tillskapa nya allmänna lokaler för
förskoleändamål. Vikten av att sörja för god markhushållning är stor varför en
hög utnyttjandegrad i ny detaljplan som tar naturmark i anspråk är prioriterat.
Med planområdets nya justerade läge bedöms också kostnader för nyanläggningskostnader på allmän plats kunna begränsas på ett lämpligt sätt.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 november 2014, § 410.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadskontoret
Hamn- och gatuförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
VIVAB

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2014/0472

Förstudie av utvecklingsområde Östra Träslövsläge/Gamla
Köpstad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår att ärendet återremitteras.
Beslutsordning
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av 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.
Dessa tidigare beslut om planprogram är beroende av samordnade lösningar
avseende bland annat trafik och vatten och avlopp. Av denna anledning bedöms
att frågeställningar och utredningar bör hanteras gemensamt i en förstudie vilken
omfattar samtliga fastigheter.
Arbetet med förstudien kommer att drivas som ett planprogram enligt PlanBygglagen 5 kap 10§. Området som föreslås ingå i förstudien ligger inom vad
som i Fördjupad översiktsplan för stadsområdet är utpekat som utvecklingsområde för bostäder och omfattar cirka 175 hektar. Cirka 130 hektar är obebyggt
varav kommunen äger cirka hälften.
Antagandet av planprogrammet bedöms ske under 4:e kvartalet 2016. Efter
genomförd förstudie och med planprogrammet som grund kan utpekad etapp 1
detaljplaneras.
Ett planprogram för Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad ger hög planberedskap i kommunen. Med i bebyggelsestrategin angiven produktion av planer för
minst 350-400 nya bostäder per år bedöms området vara fullt detaljplanerat inom
en 10-års period från lagakraftvunnet planprogram. Antalet bostäder kan då
uppgå till 2 250 stycken.
Kostnad för framtagandet av förstudien beräknas till 900 tkr per år under 2015
och 2016 och belastar projektbudget 11593.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 oktober 2014 föreslagit att
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att inleda förstudie avseende
utvecklingsområdet Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad. Förstudien omfattar planprogram, genomförandestrategi och kvalitetsprogram.
Ett planprogram som utgår ifrån och tar hänsyn till den Fördjupade översiktsplanen för stadsområdet sätter tydliga gränser för omfattningen av programmet och
vilka fastigheter som kan omfattas av detsamma. För att på ett långsiktigt hållbart sätt kunna styra utvecklingen av Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad
behöver utvecklingsstrategier formuleras.
Sammanfattningsvis bedöms området rymma 2 250 nya bostäder, stadsdelen ska
utformas till att vara långsiktigt hållbar och väl samordnad infrastruktur krävs
avseende trafik, vatten och avlopp.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 november 2014, § 411.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Återremitterat:

Justerandes sign

Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr KS 2013/0074

Förskjutning av tidsplan för Trönninge skola och idrottsanläggningar
Beslut
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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 januari 2013, § 15, beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen att
 starta planering och projektering för ny skola i Trönninge, färdigställd till
läsåret 2016/2017. Skolan ska ha en kapacitet för 600 elever i årskurs F-9,
utbyggnadsbar för 700 elever och med flexibilitet mot förskola
 utreda behov och förutsättningar för tillagningskök, idrottshall och ett allmänt bibliotek angränsande den nya skolan
 genomföra en förstudie med en kostnadsberäkning för ovanstående projekt
inför 2013 års budgetarbete.
Arbetsutskottet har den 15 mars 2013, § 29, beslutat att
‒ tillstyrka planprövning på fastigheten Göingegården 1:13 för skola och
idrottshall eventuellt kombinerad med friidrott enligt förvaltningens förslag
‒ samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att upprätta förstudie för ny skola
i Trönninge.
Barn- och utbildningsnämnden har den 27 januari 2014, § 2, beslutat om förändrad skolorgansation för ny skola i Trönninge, Bläshammar skola och Lindbergs
skola från läsåret 2016/2017. Detta innebär att skolan ska dimensioneras för 800
elever, mot tidigare 600 elever och utbyggnadsbar för 700 elever.
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 juni 2014, § 85, beslutat att godkänna
förstudiekostnad för friidrottshall och uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att
genomför denna förstudie. Möjlighet ska finnas att komplettera med utomhusarena för friidrott och fotbollsplan.
Kommunstyrelsen har den 24 juni 2014, § 140, beslutat att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra förstudie för byggnation av friidrottshall, gymnastikhall och idrottshall på skoltomten i Trönninge med möjlig
utveckling för utomhusarena och fotbollsplan.
Justerandes sign
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Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 10 november 2014 föreslagit 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.
Förutsättningarna för att arbeta fram detaljplan och genomföra en förstudie som
utmynnar i investeringsbeslut i barn- och utbildningsnämnden för skolan och i
kultur- och fritidsnämnden för idrottsanläggningarna, har varit komplexa.
I nuläget pågår arbetet att nå en lagakraftvunnen detaljplan inom tidplan, men
ännu saknas beslut om bland annat vägutformning och hastighet, samtidigt som
byggprojektering måste initieras för att hålla tidplanen med slutleverans av
skolan till höstterminen 2016.
Samhällsutvecklingskontoret ser en risk i att den hårt anspända tidplanen kan
öka kostnaderna för projektet. En framflyttad skolstart till höstterminen 2017 ger
därför projektet bättre förutsättningar att leverera en slutprodukt där samtliga
byggnationer är färdigställda och där investeringskalkylen är mer kvalitetssäkrad.
Barn- och utbildningsnämnden har informerats om ärendet på nämndssammanträde den 1 september 2014 och har beslutat att acceptera framflyttningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2014, § 420, och då
kommit överens om att lägga till följande att-sats
 ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att säkerställa att kontinuerlig dialog sker med berörda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsutvecklingskontoret

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2014/0208

Varberg Calling for Peace - högtidlighållandet av fredskonferensen 1915
Beslut
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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 29 april 2014, § 98, beslutat att kommunen ska ha en
sammanhållande roll för Fredsåret 2015 samt att avsätta 300 000 kr ur kommunstyrelsens ofördelade medel för 2014. Kommunledningen har därefter överlämnat projektägarskapet till kultur- och fritidsförvaltningen. Utöver den egna
finansieringen, har Sparbanksstiftelsen bidragit med 200 tkr för genomförande
av aktiviteter med mera under planeringstiden hösten 2014.
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
Projektorganisationen består av styrgrupp, stödgrupp, referensgrupper och
arbetsgrupper. Tre projektledare har anställts. Kommunikatör och administrativt
stöd finns på kultur- och fritidsförvaltningen i genomförandet. Förvaltningar och
bolag engagerar sig i olika delar av projektet liksom lokala och nationella parter.
Förslaget är att kommunen tar huvudansvar för tre större händelser; Invigningen
av året 1 januari, Rosenfred – en hyllning 26-27 juni samt International Peace
Forum 24-26 oktober samt för projektledningen och den lokala processen och
samordningen.
Huvudprincipen är att varje aktivitet och arrangemang ska finansieras av den
aktör som är ansvarig för densamma.
Det är viktigt att påpeka att kommunens förvaltningar och bolag kommer att
lägga resurser inom sina ordinarie budgetar för aktiviteter kopplade till temat
Fredsåret och Varberg Calling for Peace. För vissa arrangemang, kommer medfinansiering att behövas.

Forts.
Justerandes sign
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Yttrande
Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 14 oktober 2014 föreslagit 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.
Firandet av 100-årsjubileet av Fredskongressen i Rosenfredsskolan 1915 öppnar
fantastiska möjligheter att sätta Varberg på kartan och är helt i linje med kommunens vision, Västkustens Kreativa Mittpunkt. Att frågorna kring fred och
mänskliga rättigheter är förfärande dagsaktuella ger ytterligare angelägenhetsgrad till projektet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2014, § 427.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Samhällsutvecklingskontoret
Ekonomikontoret
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Dnr KS 2014/0542

Partistöd 2015
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 betala ut partistöd i januari 2015 med totalt 2 819 619 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
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.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 7 november 2014 föreslagit att partistöd 2015 betalas ut i januari 2015 med totalt 2 819 619 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2014, § 423.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kf
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Dnr KS 2014/0226

Månadsrapport januari-oktober 2014 – Varbergs kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna månadsrapport för januari-oktober 2014 för Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Nämnderna har rapporterat sina månadsrapporter till kommunledningskontoret
som sammanställt materialet till en månadsrapport för hela kommunen. I
rapportern finns uppföljning av ekonomi, personal och väsentliga avvikelser från
planerad verksamet.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 12 november 2014 föreslagit att
godkänna kommunens månadsrapport för januari-oktober 2014.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2014, § 424.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Ekonomikontoret
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Dnr KS 2014/0274

Redovisning av synpunkter till kommunstyrelsen - Tyck om
Varberg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 lägga redovisningen till handlingarna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet har sammanställt synpunkter som kommit till kommunstyrelsen genom Tyck Om Varberg. Sammanställningen omfattar perioden 1 maj
2014 till 31 oktober 2014. Under perioden lämnades 50 synpunkter.
En redovisning av inkomna synpunkter via Tyck Om Varberg för kommunen
som helhet görs i årsredovisningen.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 7 november 2014 föreslagit att lägga
redovisningen till handlingarna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2014, § 430.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunkansliet
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Dnr KS 2014/0308

Reglemente - Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
 anta reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
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
Kommunfullmäktige i Varberg har den 14 oktober 2014, § 144, beslutat att godkänna framarbetat förslag till hemsjukvårdsöverenskommelse.
Överenskommelsen kompletteras nu med reglemente för den gemensamma
nämnden.
Yttrande
Kommunkansliet har tjänsteutlåtande den 22 oktober 2014 föreslagit att reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel antas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 november 2014, § 403.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr KS 2014/0352

Uppdrag att utreda möjligheterna till beslutsfattande på distans
under kommande mandatperiod
Beslut
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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
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.
Yttrande
Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 8 oktober 2014 föreslagit 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 samt anteckna att kommunstyrelsen bevakar utvecklingen
kontinuerligt.
Kommunstyrelsens förvaltning rekommenderar fullmäktige att tills vidare
avvakta möjligheten att delta på distans till dess att det finns ett tydligare regelverk och förhållningssätt. Bevakning av teknisk utveckling och praktiska exempel genomförs kontinuerligt.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 november 2014, § 407.
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Dnr KS 2013/0149

Remissvar - Förordnande av särskilt ombud i begravningsfrågor
i Varbergs kommun 2015-2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 till länsstyrelsen föreslå Sten Kristoferson, Skrivarevägen 15, 432 74
Träslövsläge som ombud att granska begravningsverksamheten i Varbergs
kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Enligt 10 kap. 2 § begravningslagen ska länsstyrelsen, när det är en församling
som är huvudman för begravningsverksamheten förordna ombud att granska att
församlingar tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan.
Med anledning av det har länsstyrelsen gett Varbergs kommun tillfälle att föreslå
ombud med uppgift att granska begravningsverksamheten i kommunens församlingar enligt 50 § begravningsförordningen.
Enligt 51 § samma förordning ska ett begravningsombud utses för en tid av fyra
kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det år då det hållits val
till kommunfullmäktige.
Då Sten Kristoferson är nuvarande begravningsombud och har kunskap inom
ekonomi samt förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder anser kommunen att Sten Kristoferson är lämplig som ombud i Varbergs
kommun.
Yttrande
Kommunkansliet föreslår kommunstyrelsen besluta att till länsstyrelsen föreslå
Sten Kristoferson, Skrivarevägen 15, 432 74 Träslövsläge som ombud att
granska begravningsverksamheten i Varbergs kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2014, § 432.
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Dnr KS 2014/0248

Remissvar - Plönninge naturbruksgymnasium
Beslut
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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Region Halland har översänt en remiss om Plönninge Naturbruksgymnasium till
Varbergs kommun. Regionen önskar svar på om det finns något intresse från
kommunen att se anläggningen på Plönninge som en del i den utbildning
kommunen bedriver, som en möjlighet till utbildningsverksamhet tillsammans
med andra eller som en resurs inom något annat område där kommunen är en
aktiv part.
Bakgrunden är att regionstyrelsen har beslutat om en samlokalisering av Munkagårds Naturbruksgymnasium samt Plönninge Naturbruksgymnasium, vilket betyder att gymnasium endast kommer drivas på Munkagård.
Barn- och utbildningsnämnden har den 17 november 2014, § 149, yttrat sig i
ärendet. Barn- och utbilningsnämnden är i nuläget inte intresserad av att se anläggningarna i Plönninge som en del i den utbildning som bedrivs på Peder
Skrivares skola, utbildningsverksamhet tillsammans med andra eller som en
resurs inom något annat område där kommunen är en aktiv part.
Yttrande
Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 20 november 2014 föreslagit kommunstyrelsen besluta 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.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 december 2014, § 445.
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Dnr KS 2014/0571

Begäran om utökning av investeringsbudget - lokaler för Arbetscentrum, Kardanvägen 4
Beslut
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.
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Beskrivning av ärendet
Arbetscentrum har haft delar av sin verksamhet förlagd i fastigheten Björnen 7.
Arbetsutskottet har den 9 april 2013, § 135, beslutat att ge serviceförvaltningens
fastighetsavdelning i uppdrag att utreda möjligheterna för annan användning av
fastigheten Björnen 7 samt för övriga verksamheter vara behjälplig att hitta
andra lokaler.
Arbetscentrum har numera lokaler på Susvindsvägen 3 och Kardanvägen 4. Ombyggnationen av lokalerna på Kardan vägen 4 startade i mars 2014 och är nu färdigställda.
Socialnämnden har den 20 november 2014, § 217, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att utöka socialnämndens investeringsbudget för 2014 med 2,3 mnkr
till den lokalanpassning som är gjord på Kardanvägen 4.
Yttrande
Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 24 november 2014 föreslagit att
utöka socialnämndens investeringsbudget för 2014 med 2,3 mnkr till den lokalanpassning som är gjord på Kardanvägen 4 för Arbetscentrums verksamhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 december 2014, § 446.
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Dnr KS 2014/0491

Likabehandlingsplan - plan mot kränkande behandling för kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare
2014-2015
Beslut
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
 att anta föreliggande förslag till kvalitetsredovisningen för utbildning i
svenska för invandrare, SFI.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Centrum för Livslångt Lärande, CLL, har tagit fram förslag på likabehandlingsplan samt en kvalitetsredovisning för utbildning i svenska för invandrare, SFI.
Sedan 2009 regleras likabehandlingsarbetet av två olika lagar och det finns två
nya diskrimineringsgrunder, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.
Diskrimineringsombudsmannen, DO, har tillsyn över diskrimineringslagen,
barn- och elevombudsmannen, BEO, på Skolinspektionen har tillsyn över Skollagens 6 kapitel mot kränkande behandling. Varje verksamhet ska varje år upprätta en likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16§ diskrimineringslagen och en plan
mot kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap. 8§. Planerna kan sammanföras till en plan så länge innehållet uppfyller lagarnas krav och detta har den
kommunala vuxenutbildningen och utbildningen i svenska valt att göra i samarbete med utbildningsarrangörerna.
Det har även införts vite för skolor som inte har en plan som lever upp till
diskrimineringslagens krav.
Enligt Skollagens kapitel 4 ska vidare varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen och
detta gäller även på skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och
huvudmannen ska, om det framkommer brister, vidta nödvändiga åtgärder.
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Yttrande
Centrum för Livslångt Lärande/CLL har i tjänsteutlåtande den 9 oktober 2014
föreslagit att
 anta föreliggande förslag till likabehandlingsplan/plan mot kränkande
behandling gällande kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för
invandrare för läsåret 2014 – 2015
 att anta föreliggande förslag till kvalitetsredovisningen för utbildning i
svenska för invandrare (SFI).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2014, § 385.
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Ks § 252

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 godkänna redovisning av följande delegeringsbeslut
_____________________________________
Dnr KS 2013/0168-114, 115, 116, 118
Markförvaltarens delegeringsbeslut den 20 och 31 oktober 2014 avseende
grannemedgivande Getakärr 4:1, Getakärr 2:31 och Getakärr 5:1 och Bua
10:248.
Dnr KS 2013/0168-117
Exploateringsingenjörens delegeringsbeslut den 28 oktober 2014 om ansökan
om bygglov för tillbyggnad av uterum, takkupor och balkong på flerbostadshus,
Fiskaren 16, Slottsgatan i Varberg.
Dnr KS 2013/0407-1, 2, 3, 4
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 27 och 29 oktober 2014 avseende begäran om utlämnande av allmänhandling, upphandling av Internetanslutning.
Dnr KS 2014/0152-1, 2, 3
Kommunjuristens delegeringsbeslut den 27 och 29 oktober 2014 avseende begäran om utlämnande av allmänhandling, upphandling av Personlyftar och lyftstolar.
Dnr KS 2014/0532-1
Samhällsutvecklingsdirektörens delegeringsbeslut den 22 oktober 2014 om försäljning av markområde inom detaljplan Getakärr 1:1.
Dnr KS 2013/0456-8
Kommunstyrelsens ordförandes delegeringsbeslut den 10 november 2014 om
dispens för Stena Nautica avseende hastighetsbegränsning inom Varbergs hamn.
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Meddelanden
Dnr KS 2014/0516-1
Revisionsrapport från Varbergs kommuns revisorer – Granskning av upphandling
Dnr KS 2014/0517-1
Revisionsrapport från Varbergs kommuns revisorer – Granskning av differentierade boendeformer.
Dnr KS 2011/0699-20
Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens protokoll den 12 november 2014
avseende detaljplan för Lagmannen 18 är nu fråga om prövningstillstånd.
Dnr KS 2012/0477-5
Rapport från Handbollsklubben Varberg den 20 oktober 2014.
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